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 “Desde criança sempre fui um garoto esperto e decidido no que eu queria, 
determinado a alcançar meus objetivos. Esperançoso, tive um sonho:  o sonho de 
ser jogador de futebol. Corria a rua jogando com garotos mais velhos e ia para as 
canchas com meu pai vê-lo jogar bola.

 Decidi então começar a treinar, fui atrás de escolinha. Incomodava meus 
pais para me inscreverem, até que comecei a jogar no Juventude. Lá comecei a 
enxergar um pouco do mundo como ele realmente é. Aprendi que, às vezes, talento 
e vontade não é tudo para realizar o que você quer. É preciso também ter dinheiro, 
porque pessoas com status e fama são sempre favorecidas. 

Fiquei pouco tempo treinando ali, pois a mensalidade era cara demais e 
meus pais não tinham como pagar. Então comecei a jogar em uma quadra de fut-
sal, onde era mais barato e não tinha influência do dinheiro. Logo comecei a dispu-
tar torneios e campeonatos pela escolinha, ganhei muitas medalhas neste tempo e 
treinava praticamente todos os dias da semana.

Até que, com 12 anos, tudo mudou. As responsabilidades aumentaram e eu 
comecei a trabalhar. O futebol começou a ficar menos frequente em minha vida, 
jogava apenas aos finais de semana. 

Com 14, já via o mundo diferente, amizades ‘de forma diferente’, sem ter que 
fazer esforço. Não foi que aquilo me encantou, talvez tenha sido a necessidade, 
passei a me envolver com drogas, não consumi-las, mas  vendê-las.

E em pouco tempo conheci uma realidade cruel, conheci pessoas sem um 
propósito de vida, onde sua única forma de escapar dos problemas era o crack. 
Mas era um pensamento passageiro, logo que o efeito acabava, os problemas se 
multiplicavam e voltavam em dobro e, o que é pior, elas se sentiam completamen-
te no fundo do poço. Muitas pessoas nesse meio eu conheci, desde uma simples 
pessoa que poderia ser reconhecida de longe e intitulada ‘usuária de drogas’ até 
pessoas que não aparentavam sequer algum vínculo com a droga, jogadas neste 
mundo.

Sabia que a venda de drogas era proibida e errada, mas arrisquei: um mun-
dinho cheio de emoções e riscos, adrenalina à flor da pele ao ver a viatura passar 
lentamente na rua, mas não dava bola pra isso. 

Até o dia em que eles pararam: meu irmão e eu sentados na ponta do beco 
que levava para a casa em que estavam as drogas. A viatura passou, reconheceu 
meu irmão, que estava foragido, e pararam. Ele correu e conseguiu escapar. Eu 
fiquei.

Quatro horas na delegacia até que minha vó chegou. Saí de lá, mas sabia 
que ainda não tinha acabado. Audiências vieram, pensei que podia me livrar, mas 
estava enganado, só estava começando. 

Graças a Deus, aprendi muito: entre tudo isso descobri que posso ter o que 
quero sem depender de drogas e sem depender de ninguém, só basta eu querer. 
Hoje levo uma vida boa e tranquila, tenho um bom serviço onde estou crescendo a 
cada dia, tenho as pessoas que eu gosto do meu lado e estou sempre aprendendo 
a melhorar”.

I.A.L., adolescente egresso de MSE 
(Texto publicado com autorização do autor)

Uma História de Adolescente
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Historicamente, é a primeira vez em que é proposto um Plano Dece-
nal para a socioeducação brasileira. Tarefa tão ambiciosa quanto 
necessária, que coloca o tema em um patamar diferenciado de 
debates e, espera-se, consolidações.

 É com satisfação que Caxias do Sul apresenta à comunidade o seu Plano 
Municipal de Atendimento Socioeducativo. Este Plano, produto de um esforço cole-
tivo e de discussões que se iniciaram ainda em 2012, logo após a publicação da Lei 
Federal 12594/12 (Lei do SINASE), ganhou maior concretude após a publicação, 
em dezembro de 2013, da Resolução 160 do CONANDA (Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente). A publicação do Plano Nacional Socioedu-
cativo e o consequente início do prazo legal de 360 dias para a elaboração, pelos 
Estados e Municípios, de seus respectivos Planos Municipais e Estaduais, deram 
novo fôlego às discussões acerca do SINASE e se constituíram na oportunidade 
de construção conjunta de uma socioeducação que não é prerrogativa de uma ou 
outra política pública, tampouco de uma ou de outra instituição.
 Evocando o Princípio da Incompletude Institucional, os agentes da socioe-
ducação foram chamados a articular seus saberes: o saber da Assistência Social, 
da Saúde, da Educação, já elencados no texto do ECA, os saberes da Segurança 
Pública, dos Meios Fechado e Semiaberto e do Poder Judiciário, intrinsecamente 
associados às Medidas Socioeducativas (MSE) convidam ao diálogo os saberes da 
Cultura, do Esporte e Lazer e, mais que isso, convidam ao diálogo outras instâncias 
garantidoras de direitos: Ministério Público, Defensoria, Delegacias Especializadas, 
Conselhos de Direitos. Da maior ou menor riqueza deste debate emergirá um Sis-
tema mais ou menos sinérgico e articulado.
         Caxias do Sul é o segundo maior município do Rio Grande do Sul, com uma 
população de 465.304 habitantes. A estimativa para 2015 é que a população che-
gue aos 500.000 habitantes, sendo 95,2% residentes em áreas urbanas e 4,8% ru-
rais (IBGE, 2013). A população de adolescentes, segundo dados do IBGE em 2010, 
é de 32.464 na faixa etária de 10 a 14 anos e 34.441 na faixa de 15 a 19 anos. 
         A construção do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do município 
iniciou a partir de um esforço da Assistência Social e do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente (COMDICA), em janeiro de 2014, com a missão 
de planejar a elaboração de um Plano Municipal que fizesse jus às necessidades 
desta cidade, que teve a honra histórica de ser uma das pioneiras do estado do 
RS a municipalizar as medidas de meio aberto, nos idos de 1996. No entanto, as 
bases para essa construção, já começaram a ser firmadas muito antes, ainda em 
2012. Para a caminhada, foram sendo agregados novos parceiros: inicialmente, 
vieram as políticas de Saúde e Educação, depois os Representantes do Estado 
(FASE) - Meios Fechado e Semiaberto, o Poder Judiciário, as políticas de Cultura, 
Segurança Pública, Esporte e Lazer, o Ministério Público. Ainda é preciso estreitar 
mais laços, englobando mais amplamente o sistema de segurança pública (DPCA, 
Polícia Civil, Brigada Militar). No entanto, sinaliza-se um contexto em que, ao final 
do processo, as mãos dadas se juntarão em um grande círculo de políticas e insti-
tuições. 

APRESENTAÇÃO
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        Certamente que não será um círculo fechado, impermeável: ao contrário, os 
braços se abrirão para receber, ao longo dos próximos 10 anos, o saber de outros 
atores, tais como as Entidades Não Governamentais, que já atuam no recebimen-
to dos jovens para executar a prestação de serviços à Comunidade. Assim, não 
sendo fechado este círculo, que não seja estanque o presente Plano, permitindo 
a incorporação dos avanços e inovações que o tempo lhe há de trazer. Procurou-
-se produzir um Plano permeável às necessidades que forem se apresentando ao 
longo da implementação, preconizando revisões ajustadas ao calendário do ciclo 
orçamentário. 
           Também, tendo em vista que a Lei do SINASE deu aos Estados e municípios 
um prazo concomitante para a elaboração dos respectivos Planos e que os Planos 
Municipais, de acordo com a mesma Lei, devem estar em conformidade ao res-
pectivo Plano Estadual, foi necessário prever a Revisão deste Plano Municipal em 
até um ano após a publicação do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo 
do RS, tendo em vista que o mesmo, findo o prazo, ainda não está disponível para 
consulta dos municípios. Este período servirá para que a rede de atendimento, o 
SGD e a comunidade de Caxias do Sul tomem contato com o presente documento 
e, por ocasião da revisão do mesmo após a publicação do Plano Estadual, apontem 
suas limitações e as alterações necessárias.
 Na elaboração do presente Plano Municipal seguiram-se as diretrizes do 
Plano Nacional, acrescidas das contribuições de Lima (2014) e do Ministério Públi-
co do Rio Grande do Sul, através de uma Minuta de Orientações da Dra. Cláudia 
Balbinot, Promotora de Justiça de Farroupilha, que também atua em processos de 
Caxias do Sul (Anexo I).
 O presente Plano está assim organizado:
 A Introdução é composta dos seguintes subitens: o SINASE e as MSE; a So-
cioeducação, o Plano Municipal e seus objetivos. Na sequência tem início o Plano 
propriamente dito, onde são apresentados os Princípios e Diretrizes que o nortea-
ram, o Marco Legal regulatório e o Marco Situacional Geral. 
            Mesmo sendo um Plano Municipal, em virtude de Caxias do Sul ser um muni-
cípio sede de Juizado Regional da Infância e Juventude, será descrito um pouco do 
Sistema de Justiça e Segurança e do Atendimento em Meio Fechado e Semiliber-
dade, posto que o município tem unidades regionais da Fundação de Atendimento 
Socioeducativo (FASE) do RS, uma de Internação e uma de Semiliberdade. Além 
disso, este item está em consonância com uma das diretrizes do presente Plano, 
que é a permanente articulação entre o meio aberto e os meios fechado e de se-
miliberdade. 
         Os itens do Marco situacional geral procuraram seguir o padrão do Plano 
Nacional. Após é apresentado o Marco Situacional das diferentes políticas públicas 
envolvidas, sempre elencando o adolescente como usuário dos serviços e, tam-
bém, elencando as políticas como espaços para o cumprimento de MSE (atualmen-
te, a MSE de PSC). As políticas descreveram a rede de serviços que disponibilizam 
a adolescentes e a jovens adultos, público de MSE ou não. Também há ênfase às 
ações que se configuram como preventivas, envolvendo crianças e adolescentes.
 Ao final do Marco Situacional, é descrita a gestão atual do Sistema, que se 
organiza como um Serviço de Assistência Social executado no CREAS que tem 
nas políticas públicas e organizações não governamentais órgãos “parceiros” e no 



Sistema de Justiça seu principal interlocutor. Os desafios emergentes do Marco 
Situacional foram agrupados nos Eixos do Plano Nacional, iniciando pelo Eixo da 
Gestão do Sistema, Eixo da Qualificação do Atendimento, Eixo do Protagonismo e 
Eixo do Fortalecimento dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública.
 Neste ano de trabalho, foram mais de 20 reuniões, duas audiências públicas 
e muitas horas de estudo e diálogo intersetorial. Por merecer um registro, este pro-
cesso foi descrito em Apêndice, para que não se percam nas vozes do cotidiano as 
linhas de uma história escrita a várias mãos.
 Durante muito tempo, caminharam sozinhas algumas políticas e instituições: 
agora, com a conclusão desta etapa, são mais variados os caminhantes (embora 
ainda haja a intenção de agregar mais e mais companheiros de jornada). Caminha-
rão juntos, acreditando em um sonho para a socioeducação brasileira. A oportuni-
dade de construir os Planos Municipais foi um grande passo para que, em cada mu-
nicípio, a socioeducação seja vista como responsabilidade de todos e este sonho 
se torne realidade.

Ana Maria Franchi Pincolini
Caxias do Sul, novembro de 2014.
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1.1 O SINASE E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (MSE)
 
         A Lei Federal 12594/12 regulamenta a execução das medidas destinadas a 
adolescentes que pratiquem ato infracional e institui o Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo (SINASE). Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de 
princípios, regras e critérios que envolvem a execução de MSE, incluindo-se nele, 
por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os pla-
nos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito 
com a lei.
 Chama-se “ato infracional” a conduta classificada como crime ou contraven-
ção penal, quando praticada por uma pessoa menor de 18 anos. A competência 
para julgar tais situações é do Juiz da Infância e da Juventude, ou o juiz que exerce 
essa função (Art. 146 da Lei Federal 8069/90 -Estatuto da Criança e do Adolescen-
te – ECA).

Medidas Socioeducativas (MSE) são aquelas aplicadas pelo Juiz da Infân-
cia e Juventude, previstas no Art. 112/ECA, as quais têm por objetivos:

Responsabilizar adolescentes em conflito com a lei quanto às consequên-
cias lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando sua reparação;

Promover a integração social destes adolescentes e a garantia de seus 
direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seus Planos individuais 
de atendimento;
         Desaprovar a conduta infracional, efetivando as disposições da sentença 
como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, obser-
vados os limites previstos em lei.
            Além disso, as MSE aplicadas aos adolescentes levarão em conta sua capa-
cidade de cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração, ressalvando que 
os adolescentes com doença ou deficiência mental receberão tratamento individual 
e especializado, em local adequado às suas condições.
        Conforme previsto no já citado Art. 112/ECA, verificada a prática de um ato 
infracional, a autoridade competente (Juiz da Infância e Juventude) poderá aplicar 
ao adolescente as seguintes medidas:
          I - Advertência;
          II - Obrigação de reparar o dano;
          III - Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
          IV - Liberdade Assistida (LA);
          V - Inserção em regime de semiliberdade;
          VI - Internação em estabelecimento educacional.
            Além das MSE, o ECA (Art.98) também prevê Medidas de Proteção à criança 
e ao adolescente, aplicáveis sempre que seus direitos forem ameaçados ou viola-
dos, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou 
abuso dos pais ou responsável ou em razão de sua conduta. As Medidas de Pro-
teção, previstas no Art. 101/ECA, podem ser aplicadas cumulativamente às MSE 
quando o juiz da infância e juventude assim o determinar. Portanto, além das MSE 
acima citadas, o juiz pode determinar:
         I - Encaminhamentos aos pais ou responsável, mediante termo de responsa-
bilidade;

1 INTRODUÇÃO
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          II -  Orientação, apoio e acompanhamento temporários;
          III - Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental;
           IV - Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança 
e ao adolescente;
            V - Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial;
          VI - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tra-
tamento à dependência química.
 Conforme o Art.38 da Lei do SINASE, as Medidas de Proteção, citadas aci-
ma, e as MSE de advertência e de reparação do dano, quando aplicadas de forma 
isolada, serão executadas nos próprios autos do processo de conhecimento, res-
peitado o disposto nos Art. 143 e 144 do ECA. Já para aplicação das MSE de Pres-
tação de Serviços à Comunidade (PSC), Liberdade Assistida (LA), Semiliberdade 
ou Internação, será constituído Processo de Execução de Medida (PEM) para cada 
adolescente, respeitado o disposto nos já citados Art.143 e 144 do ECA.
           As MSE de LA e PSC, que são medidas de meio aberto, são descritas, respec-
tivamente, pelos Art. 117 e 118 do ECA. De acordo com o Ar. 117, a PSC consiste 
na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 
seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabeleci-
mentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. O 
parágrafo único do mesmo artigo dispõe que as tarefas serão atribuídas conforme 
as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 
oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo 
a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.
 De acordo com o Art. 118 do ECA, a LA  será adotada sempre que se afigu-
rar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o ado-
lescente. Para tal, o juiz da infância e juventude designará pessoa capacitada para 
acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de 
atendimento. Conforme o § 2º, a LA será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, 
podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra me-
dida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.
 Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competen-
te, a realização dos seguintes encargos, entre outros (Art.119/ECA):
 I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orien-
tação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio 
e assistência social;
 II - supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, 
promovendo, inclusive, sua matrícula;
 III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua in-
serção no mercado de trabalho;
 IV - apresentar relatório do caso.

 As Medidas de Internação e Semiliberdade, descritas  nos Art. 120, 121 e 
122 do ECA são executadas pelos Estados ficando, no caso do Rio Grande do Sul, 
sob responsabilidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE), vincu-
lada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do RS.
 As Medidas de LA e de PSC, através do processo denominado “municipa-
lização do meio aberto”, são de responsabilidade dos municípios, desenvolvidas 
através de seus programas e serviços. A Seção II da Lei do SINASE trata dos pro-
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gramas de meio aberto, estabelecendo que:
           Art. 13. Compete à direção do programa de PSC ou LA:
         I - selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, para 
acompanhar e avaliar o cumprimento da MSE;
            II - receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a 
finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa;
            III - encaminhar o adolescente para o orientador credenciado;
            IV - supervisionar o desenvolvimento da medida; e
          V - avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento da medida e, se 
necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção.
          Conforme o Art. 14, incumbe ainda à direção do programa de medida de 
PSC selecionar e credenciar entidades assistenciais, hospitais, escolas ou outros 
estabelecimentos congêneres, bem como os programas comunitários ou governa-
mentais, de acordo com o perfil do socioeducando e o ambiente no qual a medida 
será cumprida.
            Em municípios com gestão plena do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), que possuem, dentre seus equipamentos, pelo menos uma unidade CRE-
AS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) é executado um 
serviço específico para adolescentes que cumprem MSE de LA e PSC. Este Ser-
viço, previsto desde 2009 na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 
chama-se Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC).
           Este é o caso de Caxias do Sul, que possui, dentre seus equipamentos de 
Assistência Social, duas unidades CREAS que executam este Serviço. Conforme 
a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), o serviço tem por 
finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e 
jovens adultos em cumprimento de MSE em meio aberto, determinadas judicial-
mente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores 
na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens adultos acompanhados. Para a 
oferta do serviço, faz-se necessária a observância da responsabilização face ao ato 
infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo 
com as legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida.
               Em sua operacionalização é necessária a elaboração do Plano Individual 
de Atendimento (PIA) com a participação do adolescente e da família, devendo 
conter os objetivos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da mes-
ma, as perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a serem acrescidos, de 
acordo com as necessidades e interesses do adolescente.
               O acompanhamento social ao adolescente que cumpre LA deve ser realiza-
do de forma sistemática, com frequência mínima semanal, que garanta o acompa-
nhamento contínuo e possibilite o desenvolvimento do PIA. No acompanhamento 
da medida de PSC o serviço identifica no município os locais para a prestação de 
serviços de interesse da comunidade. As atividades desempenhadas pelos adoles-
centes em cumprimento de PSC deverão respeitar a legislação vigente (ECA/1990) 
e a inserção do adolescente em qualquer dessas atividades deve ser compatível 
com suas aptidões e favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social.
           Os usuários do Serviço são adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, 
ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de MSE de LA e PSC, aplicada pela 
Justiça da Infância e da Juventude. Os objetivos do serviço, conforme a Tipificação 
Nacional (2009) são:
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            Realizar acompanhamento social a adolescentes/jovens adultos durante o 
cumprimento de MSE de LA e PSC e sua inserção em outros serviços e programas 
socioassistenciais e de políticas públicas setoriais;
           Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que vi-
sem à ruptura com a prática de ato infracional;
          Estabelecer contratos com o adolescente/jovem adulto e familiares a partir 
das possibilidades e limites do trabalho a ser desenvolvido e das normas que regu-
lam o período de cumprimento da MSE;
           Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e da capacidade de re-
flexão sobre as possibilidades de construção de autonomia;
            Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informa-
cional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências;
 Fortalecer a convivência familiar e comunitária.
           O trabalho social essencial ao Serviço constitui-se nas seguintes atividades: 
Acolhida, escuta, referenciamento e contrarreferenciamento, construção de Plano 
de Atendimento Individual (PIA) ou Familiar (PAF) considerando as especificidades 
da adolescência, elaboração de diagnóstico socioeconômico, articulação interins-
titucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), orien-
tação e encaminhamentos para a rede de serviços locais,  orientação sociofamiliar, 
viabilização do acesso à documentação pessoal,  informação, comunicação e de-
fesa de direitos, articulação com a rede de serviços socioassistenciais, articulação 
com os serviços de políticas públicas setoriais, estímulo ao convívio familiar, grupal 
e social, mobilização para o exercício da cidadania, desenvolvimento de projetos 
sociais, elaboração de relatórios e/ou prontuários, trabalho interdisciplinar, produ-
ção de orientações técnicas e materiais informativos, monitoramento e avaliação 
do serviço, proteção social proativa. A execução deste Serviço em Caxias do Sul 
será descrita com mais detalhamento no Marco Situacional.
        Destaca-se que o SINASE, como um sistema articulado, transcende este 
Serviço na medida em que amplia a socioeducação à ação das demais políticas. 
O Serviço de Proteção Social a adolescentes em MSE de LA e PSC é apenas uma 
parte de um sistema maior, que abrange o meio fechado, a semiliberdade, o SGD, 
as demais políticas públicas e todas as suas interfaces. A concretude deste sistema 
que é o SINASE tende a ser cada vez mais evidente à medida que for ocorrendo a 
implementação dos Planos Decenais (Nacional, Estaduais e Municipais).

        1.2 A SOCIOEDUCAÇÃO

           Conforme o Art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da socieda-
de e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão. O envolvimento em atos infracionais parte do 
pressuposto de que esses adolescentes, seja na adolescência ou ainda na infân-
cia, não tiveram atendidas algumas de suas necessidades e direitos fundamentais, 
de modo que a sociedade como um todo tem responsabilidade na gênese dessas 
violências.
         O Estado, por sua vez, operacionaliza diversas políticas públicas de modo 
a garantir o acesso aos direitos fundamentais. Ao entender o ato infracional como 
uma expressão de necessidades e direitos não atendidos, são as políticas públicas 
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chamadas a reavaliar suas práticas e a reparar tais adolescentes por meio de ações 
de socioeducação e responsabilização, cumuladas à garantia de direitos. Assim, a 
socioeducação é tarefa de todas as políticas públicas, como é bem expresso no Art. 
8° do SINASE, onde se lê: “Os Planos de Atendimento Socioeducativos deverão, 
obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de Educação, Saúde, Assis-
tência Social, Cultura, capacitação para o trabalho e Esporte para os adolescentes 
atendidos, em conformidade com os princípios elencados no ECA”. Assim, ao pre-
ver que os planos sejam intersetoriais, a Lei do SINASE está assumindo o Princípio 
da Incompletude Institucional, já colocado pelo CONANDA (2006), por ocasião de 
um dos primeiros documentos do SINASE. Por este princípio, a socioeducação é 
uma tarefa demasiado ambiciosa para ser contida nos limites de uma só política ou 
campo de saber, bem como nos limites de uma instituição ou serviço.
            Assim como o Estado, a sociedade e a família também devem participar 
da Socioeducação. No âmbito do SUAS, que concentra as MSE de LA e PSC, há 
muito foi enunciada a Matricialidade Sociofamiliar como princípio, em que sempre 
se considera o adolescente produto de um determinado contexto, de modo que 
muitas das ações, para serem efetivas, devem ter uma ação correspondente diri-
gida à família. Outra forma de implicar a sociedade e a família na socioeducação é 
o incentivo às metodologias autocompositivas de conflito e à Justiça Restaurativa. 
Ao longo da história, observou-se que, gradualmente, houve a transferência da 
responsabilidade de resolução dos conflitos e do enfrentamento de suas consequ-
ências a instituições, hoje solidificadas no Poder Judiciário. A Justiça Restaurativa, 
ao lançar um olhar sobre as consequências para as vítimas e ao chamar os sujei-
tos a participarem da construção das reparações possíveis está devolvendo aos 
sujeitos, famílias e comunidade a responsabilidade por repensar suas escolhas, as 
consequências delas e os modos de restaurar relações.
                A socioeducação tem, em seu escopo, um aspecto punitivo/responsabili-
zador e um aspecto pedagógico/ressocializador. Ambos devem ser articulados de 
modo a permitir a construção de novas escolhas de vida pelos adolescentes aten-
didos e a proteção integral aos direitos da geração vindoura, o que representará a 
construção de uma sociedade mais justa e responsável.
 
 1.3 O PLANO MUNICIPAL E SEUS OBJETIVOS
 
 Passados 23 anos da publicação do ECA, o Brasil viu ser promulgada a 
chamada Lei do SINASE (Lei Federal 12594/12), trazendo novos parâmetros para 
a estruturação, qualificação e funcionamento do Sistema Socioeducativo. Ao final 
de 2013, quase dois anos após a publicação da Lei do SINASE, o CONANDA 
(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) aprovou, através 
da Resolução 160, de 18/11/2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 
19/11/2013, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, que prevê diretrizes, 
metas e estratégias para a socioeducação brasileira nos próximos 10 anos.
 O referido Plano Nacional Decenal aprovado pelo CONANDA foi elaborado 
pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(SNPDCA), coordenado pela Coordenação Geral do SINASE e apresentado pela 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). 
Por ocasião de sua publicação no DOU, foi dado aos Estados, DF e Municípios 
o prazo, já estabelecido na Lei do SINASE, de 360 dias para elaboração de seus 
respectivos Planos Decenais.
 Conforme o Art. 5° da Lei do SINASE, compete aos municípios elaborarem 
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seus Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com os 
Planos Nacional e Estadual. Além disso, assim como o Plano Nacional foi subme-
tido à aprovação do CONANDA, os Estados e Municípios devem submeter seus 
Planos à apreciação dos respectivos Conselhos de Direitos da Criança e Adoles-
cente. Atendendo a estas determinações, o presente documento foi aprovado em 
Assembleia do COMDICA-Caxias do Sul, na data de 19 de novembro de 2014. 
Antes disso, em 04 de novembro de 2014, foi apresentado à comunidade em uma 
Audiência Pública.
 O objetivo geral e os objetivos específicos do presente plano estão intima-
mente relacionados ao objetivo geral das MSE e são expostos a seguir:

 1.3.1 Objetivo geral do Plano Municipal de Atendimento Socio-
educativo:

 Estruturar, no município de Caxias do Sul, o Sistema Socioeducativo que 
visa à execução das medidas socioeducativas

 1.3.2 Objetivos específicos do Plano Municipal de Atendimen-
to Socioeducativo:

 De acordo com Lima (2014), a pergunta norteadora do objetivo dos planos 
municipais deve ser: “Que Plano se precisa elaborar, que tenha viabilidade (seja 
exequível) para alcançar a missão de execução de uma MSE, conforme prevista no 
ECA e em outros instrumentos legais nacionais e internacionais?”. Desta pergunta 
emerge a constatação de que, para atingir o objetivo geral enunciado acima, ha-
verá que se identificar, a partir do Marco Situacional, uma série de desafios que se 
materializarão em objetivos específicos, os quais corresponderão aos vários eixos 
elencados no Plano Nacional, a saber:
 Eixo 1 – Gestão do Sistema (em nível municipal)
 Eixo 2 – Qualificação do atendimento socioeducativo (em nível municipal)
 Eixo 3 – Participação e autonomia dos adolescentes
 Eixo 4 – Fortalecimento dos sistemas de Justiça e Segurança Pública
 Em cada eixo haverá objetivos operacionais que serão citados ao final deste 
Plano, nos moldes do Plano Nacional. Tais objetivos irão corresponder a interven-
ções que permitirão alcançar o objetivo geral. Os objetivos operacionais serão tra-
duzidos em metas elencadas conforme os períodos definidos no Plano Nacional, 
que são três:
 Período 1- 2014-2015
 Período 2- 2016-2019
 Período 3- 2020-2023
 Assim, todo o trabalho a ser desenvolvido deve ter início a partir do Marco 
Situacional, que identificará em que aspectos o município precisa readequar seus 
procedimentos, sempre em consonância com os Princípios e Diretrizes e com o 
Marco Legal do SINASE.
 Além do Marco Situacional, a elaboração dos objetivos específicos, ao final 
deste documento, também foi norteada pelo instrumento denominado “Sinamôme-
tro” (Lima, 2014) que se constitui em um instrumento de aferição do quanto o SINA-
SE já é uma realidade ou não no município.
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             Conforme o Art. 7° do SINASE, o Plano Municipal de Atendimento Socio-
educativo deverá incluir os princípios e as diretrizes que o embasam, em sintonia 
com os princípios elencados no ECA. Princípios são referências ou valores básicos 
que irão fundamentar todas as ações. Constituem o ponto de partida para a ela-
boração, execução e avaliação daquilo que é colocado em prática a partir da Lei. 
Diretrizes, por sua vez, são definidas como critérios, ou conjuntos de instruções e 
caminhos que, como um fio condutor e de forma subordinada à política do SINASE 
devem orientar a elaboração, a execução e a avaliação da trajetória percorrida do 
Plano para que as metas sejam alcançadas (Lima, 2014). A seguir, são enunciados 
os princípios e diretrizes do presente Plano:

2.1. PRINCÍPIOS DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO

2.1.1. A condição do adolescente como sujeito de direitos;
2.1.2. A proteção integral ao adolescente;
2.1.3. A descentralização do atendimento;
2.1.4. O atendimento em rede.

2.2. DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO

2.2.1. Respeito aos princípios fundamentais dos Direitos Humanos de todos os 
adolescentes desde o momento de sua apreensão pela polícia até o efetivo cum-
primento de (qualquer uma das) MSE;
 2.2.2. Respeito total às normativas nacionais e internacionais que tratam da Jus-
tiça Juvenil e da execução de MSE, a saber: Declaração Universal dos Direitos da 
Criança, Regras Mínimas de Beijing, ECA, Lei do SINASE, entre outros.
2.2.3. Garantia de conexão na gestão do SINASE, por meio da gestão comparti-
lhada entre as três esferas de governo, especialmente através do mecanismo de 
cofinanciamento, previsto na letra “n” do Plano Nacional;
2.2.4. Construção de ações assegurando a integração operacional dos órgãos que 
compõem o Sistema (Art. 8°/SINASE, letra “o” do Plano Nacional);
2.2.5. Construção de ações que privilegiem a articulação da rede e a intersetoriali-
dade;
2.2.6. Valorização e fortalecimento da família do adolescente em todas as etapas 
que vão da apreensão do adolescente, apuração do ato infracional, representação, 
julgamento e execução da MSE (que, no âmbito do SUAS, tem como princípio a 
matricialidade sociofamiliar);
2.2.7. Valorização do PIA como instrumento para salvaguardar o atendimento e 
acompanhamento personalizado ao adolescente, transcendendo o formalismo e 
privilegiando um plano de atendimento que se constitua em um novo projeto de 
vida;
2.2.8. Valorização das práticas restaurativas, da Justiça Restaurativa e da media-
ção de conflitos;
2.2.9. Permanente articulação entre as Medidas de Meio Aberto e Meio Fechado.

2 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
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              A base legal para a elaboração dos Planos Nacional, Estaduais e Munici-
pais de atendimento socioeducativo está descrita na Lei do SINASE nos seguintes 
termos:
 Art. 3o  Compete à União:
 I - formular e coordenar a execução da política nacional de atendimento 
socioeducativo;
 II - elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, em parceria 
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Art. 4o Compete aos Estados:
 I - formular, instituir, coordenar e manter Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União;
 II - elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo em conformi-
dade com o Plano Nacional;
Art. 5o Compete aos Municípios:
 I- Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendi-
mento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respec-
tivo Estado;
 II- Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em confor-
midade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual.

3 MARCO LEGAL
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4.1 SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA

           Para introduzir esse tópico é fundamental recapitular o texto do ECA em re-
lação às garantias processuais do adolescente. Como já salientado, considera-se 
ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. São penal-
mente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas no 
ECA, para os efeitos do qual, deve ser considerada a idade do adolescente à data 
do fato.
          Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de 
ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária com-
petente (ECA, Art.106). O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis 
pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. 
A apreensão do adolescente e o local onde se encontra recolhido devem ser ime-
diatamente comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreen-
dido ou à pessoa por ele indicada (ECA, Art.107). Examinar-se-á, desde logo e sob 
pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Caso o adoles-
cente não seja liberado, a decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indí-
cios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa 
da medida. Além disso, o adolescente civilmente identificado não será submetido à 
identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para 
efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.(Art. 109).
São garantias processuais do adolescente:
Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido proces-
so legal.
Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias:
 I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante 
citação ou meio equivalente;
 II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e 
testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;
 III - defesa técnica por advogado;
 IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da 
lei;
 V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente;
 VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer 
fase do procedimento.

        Em relação à apuração do ato infracional, o ECA determina que, após ser 
apreendido em flagrante de ato infracional, o adolescente deve ser encaminhado 
à autoridade policial competente (ECA, Art.172). Esta, por sua vez, deve registrar 
o boletim de ocorrência circunstanciado (BOC) do referido ato, na presença do 
responsável legal. A autoridade policial deverá contatar com o promotor e a au-
toridade judiciária competente, para informar sobre a apreensão do adolescente, 
e a gravidade do Ato Infracional. Havendo repartição policial especializada para 
atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em co-
autoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após 
as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição 

4 MARCO SITUACIONAL GERAL
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policial própria.
        Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave 
ameaça, sem prejuízo do disposto nos Art. 106 e 107, a autoridade policial deverá, 
conforme o ECA:
        I- lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente;
        II- apreender o produto e os instrumentos da infração;
        III- requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materiali-
dade e autoria da infração.
       Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente 
será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e 
responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no 
mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela 
gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente perma-
necer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da 
ordem pública.
            Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde 
logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia 
do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.
          § 1ºSendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial enca-
minhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao 
representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas.
          § 2ºNas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresen-
tação far-se-á pela autoridade policial. À falta de repartição policial especializada, 
o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada 
a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no pará-
grafo anterior.
        Art. 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará 
imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão 
ou boletim de ocorrência.
           Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não pode-
rá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em 
condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade 
física ou mental, sob pena de responsabilidade.
        Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, 
no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório 
policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os an-
tecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em 
sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.
Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Pú-
blico notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo 
requisitar o concurso das polícias civil e militar.
        Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o represen-
tante do Ministério Público poderá:
         I- promover o arquivamento dos autos;
         II- conceder a remissão;
         III- representar à autoridade judiciária para aplicação de MSE.
         Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo 
representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o 
resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homolo-
gação.
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         § 1ºHomologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária deter-
minará, conforme o caso, o cumprimento da medida.
        § 2ºDiscordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador 
Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representa-
ção, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará 
o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada 
a homologar.

Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não 
promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à auto-
ridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da MSE 
que se afigurar a mais adequada.

Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimen-
to, estando o adolescente internado provisoriamente, será de quarenta e cinco dias.

Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não 
poderá ser cumprida em estabelecimento prisional.

§ 1ºInexistindo na comarca entidade com as características definidas no 
ECA, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais 
próxima.

§ 2ºSendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua 
remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com 
instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, 
sob pena de responsabilidade.
 

Dos artigos mencionados depreende-se que é fundamental, para manter as 
garantias processuais do adolescente e garantir a celeridade do procedimento, uma 
articulação entre os órgãos de Segurança e de Justiça envolvidos: Brigada Militar, 
Delegacia Especializada, Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário. 

O ECA inclusive prevê a articulação operacional destes órgãos, se possível, 
em um mesmo local, o que geralmente é chamado “Núcleo de Atendimento Integra-
do – NAI”. O município de Caxias do Sul não possui NAI. 

Atualmente, conta com Delegacia Especializada da Criança e do Adoles-
cente – DPCA, que é responsável tanto pela apuração de atos infracionais quan-
do pela apuração dos casos em que crianças/adolescentes figuram como vítimas 
(proteção). Em recente Seminário sobre o Plano Estadual, que está em fase de 
elaboração, constatou-se que esta é a realidade de praticamente todos os municí-
pios do estado, excetuando-se a capital, que possui delegados especializados para 
proteção e para apuração de atos infracionais. Assim, cabe a discussão, ao longo 
de 2015, com a DPCA de Caxias do Sul, a fim de identificar se há, tomada por base 
a demanda deste município, esta necessidade. 

A análise da necessidade de uma DPCA para proteção e outra para apura-
ção de atos infracionais ou mesmo da adequação/ ampliação das DPCA existentes 
é atribuição do Estado do RS e estará prevista no Plano Estadual em relação a 
todos os municípios que possuem DPCA. No entanto, este Plano Municipal prevê 
que o município não fique à parte desse processo, realizando uma articulação entre 
o Conselho Interinstitucional do SINASE e a DPCA de Caxias do Sul. 

Uma dificuldade que precisa ser mais amplamente discutida com a referida 
DPCA é que a mesma não funciona 24 horas. Comumente, após a apreensão de 
adolescentes, os mesmos são levados ao Plantão da Polícia Civil, sendo, posterior-
mente, encaminhado à DPCA o BOC, para a apuração. Esta também é a realidade 
da maioria dos grandes municípios do RS, de modo que é necessário, para qualifi-
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car o SINASE, enfrentar essa discussão. 
Em relação ao Poder Judiciário, o município possui Juizado da Infância e 

Juventude, de abrangência regional, cuja equipe técnica recentemente foi amplia-
da. Caberá, em 2015, a discussão em relação a esta equipe ser suficiente ou, ao 
contrário, necessitar de uma ampliação ainda maior ou uma previsão nesse sentido 
ao longo dos próximos 10 anos. No município, a Justiça da Infância e Juventude 
conta atualmente dois Juízes da Infância e Juventude, com a titularidade comparti-
lhada. Ambos são responsáveis pelos processos de proteção, e, simultaneamente, 
de apuração de atos infracionais. Esta também é a realidade dos demais grandes 
municípios e, em 2015, mais uma vez, será necessária uma discussão mais ampla 
com o JIJ a fim de identificar se há, no município, necessidade de criação de duas 
varas especializadas (uma para Medidas de Proteção e uma para Medidas Socio-
educativas). 

Outra questão identificada no município de Caxias do Sul que, na recente 
reunião por ocasião do Plano Estadual, constatou-se ser uma realidade da grande 
maioria dos municípios, de pequeno e grande porte, foram limitações no controle 
estatístico e bancos de dados nos JIJ. Uma questão apontada foi a de que não 
estão acessíveis, ao menos com facilidade, ou atualizados os dados referentes 
à aplicação das MSE de Advertência e Reparação de Danos. Também os dados 
relacionados à quantidade de MSE aplicadas por remissão e aplicadas por Senten-
ça e os índices de cumprimento de tais MSE. Tais dados existem, mas não estão 
analisados ou tabulados. 

Assim, os índices de cumprimento e outros dados em relação às MSE de 
Internação, Semiliberdade, LA e PSC no presente Plano foram aqueles fornecidos 
pelos serviços de atendimento que, atualmente, também não contam com um sis-
tema padronizado, posto que nem todos aderiram ao SIPIA-SINASE. É importante 
que seja feita essa discussão junto ao Poder Judiciário, até de modo a cruzar os 
dados do JIJ com aqueles disponíveis nos programas / serviços de atendimento, a 
fim de garantir maior fidedignidade e completar as lacunas dos diferentes sistemas 
de bancos de dados.

É importante salientar, no Ministério Público, a existência de uma Promotoria 
Especializada de Educação, de abrangência regional. A Justiça da Infância conta 
com quatro promotores especializados, sendo dois na área de ato infracional. A De-
fensoria Pública conta um defensor público, número que, tendo em vista o tamanho 
do município, possivelmente é insuficiente. 

As conclusões a que se chega analisando, embora de modo superficial, o 
Sistema de Justiça e Segurança Pública são, portanto, as seguintes:

a) Necessidade de uma discussão ampliada entre Conselho Interinstitucional 
do SINASE, DPCA, Polícia Civil e Brigada Militar;

b) Necessidade de uma discussão ampliada entre Conselho Interinstitucional 
do SINASE, MP, Defensoria Pública e JIJ.

 4.1.1 Central de Práticas Restaurativas (CPR) e Programa 
“Caxias da Paz”

         O JIJ de Caxias do Sul tem procurado aderir, sempre que possível, ao para-
digma da Justiça Restaurativa.  Assim, além do contato com o JIJ por ocasião das 
audiências dos adolescentes, da articulação para construção e revisão de Fluxos 
Operacionais e da interação nas Visitas de Inspeção (mensais para o Meio Fecha-
do e Semiliberdade e Anuais para o Meio Aberto), há uma grande articulação entre 
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os serviços que executam MSE e algumas políticas públicas com a Central de 
Práticas Restaurativas do Fórum, também chamada “Central da Paz Judicial”. Em 
função da vinculação desta Central ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania da comarca Caxias do Sul – CEJUSC, as atividades da Central serão 
descritas abaixo.
 A Central Judicial de Pacificação Restaurativa integra o Programa Munici-
pal de Pacificação Restaurativa que, segundo leciona o artigo 1º da Lei Municipal 
n.º 7.754/2014 “consiste em um conjunto articulado de estratégias inspiradas nos 
princípios da Justiça Restaurativa, abrangendo atividades de pedagogia social pro-
motoras da Cultura de Paz e do Diálogo, e implementadas mediante a oferta de 
serviços de solução autocompositiva de conflitos.”
 No caso da Central de Práticas Restaurativas do Fórum (CPR), o público-al-
vo são as “partes” envolvidas direta e/ou indiretamente em processos judiciais. O 
JIJ lança mão do trabalho da CPR encaminhando casos judicializados envolvendo 
Medidas Protetivas e MSE. Os procedimentos restaurativos são realizados sob a 
responsabilidade da CPR, muitas vezes com a participação do CASE, CASEMI 
e CREAS. Outras vezes, os procedimentos restaurativos são realizados nestes 
Serviços, frequentemente com a colaboração técnica da CPR (especialmente em 
casos que envolvam a participação das vítimas). Além dos casos da VIJ, a CPR 
atende casos do Juizado Especial Criminal (JECRIM), da 2ª Vara Criminal (Maria 
da Penha), da 2ª Vara de Família, das Varas Cíveis (3ª Vara Cível, 5ª Vara Cível, 
6ª Vara Cível) e ainda encaminhamentos de casos não judicializados, advindos do 
Ministério Público.
 Conforme prevê o § 1º da Lei Municipal n.º 7.754/2014, Caxias do Sul possui 
um Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, que é regido pelos seguintes 
princípios e objetivos:
I-Integração interinstitucional e transversalidade com relação ao conjunto das polí-
ticas públicas;
II-Foco na solução autocompositiva de conflitos e problemas concretos;
III-Abordagem metodológica dialogal, empática, não persecutória, responsabilizan-
te sem culpabilização, capaz de assegurar espaços seguros e protegidos que per-
mitam o enfrentamento de questões difíceis;
IV-Participação direta dos envolvidos, mediante a articulação de microrredes de 
pertencimento familiar e comunitário, em conjunto com as redes profissionalizadas;
V-Experiência democrática de participação ativa e da Justiça como Direito à Pala-
vra;
VI-Engajamento voluntário, adesão, autorresponsabilização;
VII-Deliberação por consenso;
VIII-Empoderamento das partes, fortalecimento dos vínculos, coesionamento do 
tecido social e construção do senso de pertencimento e de comunidade; e
IX-Interrupção das espirais conflitivas como forma de prevenir e reverter as cadeias 
de propagação da violência.
 As ações da CPR repercutem na redução do número de adolescentes en-
caminhados para MSE no CREAS, CASEMI e CASE na medida em que, em al-
guns casos, são definidas, por consenso Medidas Alternativas. Além disso, quando, 
mesmo após o Procedimento Restaurativo, houver a aplicação de uma MSE, o 
processo de cumprimento torna-se qualificado pelo fato de que os serviços que 
irão acompanhar o adolescente, em muitos casos, participaram do Procedimento. 
Também ocorrem situações em que o adolescente vivencia a responsabilização no 
próprio círculo, tomando contato com as consequências de seu ato para a vítima e 
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com a palavra da vítima.
 O Programa de Pacificação Restaurativa abrange não só o Judiciário, atra-
vés da CPR, mas também o Executivo Municipal, em especial, a Secretaria Munici-
pal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) que, através das Centrais 
Comunitárias, realiza procedimentos restaurativos em situações não judicializadas, 
com foco mais preventivo. Tais ações, realizadas também em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Educação, em especial, com o programa CIPAVE (Comissões 
Internas de Prevenção à Violência Escolar) serão descritas adiante com maior de-
talhamento.  

 4.1.2 Projeto Piloto “Atenção especial à violência escolar”

 Ainda no campo da resolução não judicializada de conflitos envolvendo 
crianças e adolescentes (conflitos estes que poderiam gerar uma MSE), a Promo-
toria Regional de Educação de Caxias do Sul está desenvolvendo, desde agosto 
de 2014, um projeto piloto denominado “Projeto de atenção especial à violência 
escolar”. Há a intenção de ampliar as ações deste projeto, que tem como objetivo 
geral “implantar, como experiência piloto, na Comarca de Caxias do Sul, um proje-
to especial de atenção destinado a casos de violência escolar de menor potencial 
ofensivo (ameaça, lesões corporais, crimes contra a honra, danos), que tenham 
como palco o ambiente escolar ou o seu entorno, ou  que tenham como motivação 
os desentendimentos ocorrentes no âmbito escolar”.
 Os objetivos específicos do Projeto são os seguintes:
 Contribuir para que, com a agilidade do trâmite dos Boletins de Ocorrência 
Circunstanciados (BOC), por meio da aplicação de práticas restaurativas, medidas 
protetivas e/ou socioeducativas, seja possibilitada, desde o início do conflito, a res-
tauração dos laços sociais e de convívio mútuo no ambiente escolar dos alunos en-
volvidos e seus responsáveis, valorizando a cultura da paz e dos princípios éticos 
da vida em sociedade;
 Aprimorar o atendimento às crianças, adolescentes e famílias  que viven-
ciam a problemática da violência escolar;
 Subsidiar os atores envolvidos no conflito escolar (pais, alunos e professo-
res)  com atuação  célere do  Ministério Público, propiciando aos envolvidos, ante-
riormente à aplicação de MSE, a  conciliação entre as partes, dentro das técnicas 
da Justiça Restaurativa;
 Prevenir o cometimento de novos conflitos no âmbito escolar, diante da in-
tervenção célere das autoridades constituídas para a solução dos fatos que geram 
ocorrência policial;
 Possibilitar uma abordagem monitorada dos envolvidos em conflitos na es-
cola  submetidos ao projeto, pela ação articulada entre MP, DPCA, CPR, Secretaria 
Municipal de Educação (CIPAVE, equipes diretivas das escolas e gestores da Edu-
cação no Município de Caxias do Sul) e  4ª Coordenadoria Regional de Educação 
(CRE).
 Monitorar os envolvidos nos conflitos escolares após a solução dos BOC’s, 
no período de vigência do projeto piloto, a fim de mensurar seus efeitos positivos 
ou negativos na pacificação do ambiente escolar, na evasão escolar e rendimento 
do aprendizado em sala de aula.
 A aplicação do projeto piloto ainda está em curso e a avaliação ainda não foi 
realizada, mas há perspectivas de que se torne um projeto permanente, dada sua 
potencialidade de resolução dos conflitos de uma forma autocompositiva e restau-
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rativa.
 Além deste Projeto Piloto, a Promotoria Regional de Educação reúne men-
salmente a rede de atendimento em torno de temas relacionados à escola e vio-
lência escolar, sendo este mais um momento para articulação entre as políticas 
públicas e os agentes do SGD (MP, DPCA, Conselho Tutelar) e procura realizar 
quinzenalmente Audiências para discutir casos de alunos com FICAI (Notificações 
de infrequência escolar), muitos dos quais são adolescentes em MSE. Nessas Au-
diências, novamente, constroem-se oportunidades para ações articuladas e reade-
quações no PIA dos adolescentes, quando em MSE.

4.2 ATENDIMENTO INICIAL INTEGRADO

Embora conte com duas unidades regionais de Internação e Semiliberdade, 
com o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de MSE de LA 
e PSC, com DPCA, Promotorias, Defensoria e Vara Especializada de Infância e 
Juventude, o município atualmente não possui atendimento inicial integrado. 
 A constituição de um Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) é uma das 
grandes demandas de Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do Estado 
do RS. Esta implantação, nos grandes municípios do Estado, possivelmente irá 
constar no Plano Estadual, de modo a facilitar a integração operacional dos órgãos 
envolvidos: DPCA, MP, DPE e JIJ. A sugestão é que tal NAI siga, no que couber e 
no que for possível, o padrão do Serviço equivalente na capital, chamado CIACA.

Em função disso, e também em função de que os Planos Municipais devem 
estar em consonância com os respectivos Planos Estaduais, o presente Plano será 
revisado em até um ano após a publicação do Plano Estadual Socioeducativo do 
RS, de modo a permitir que essa possibilidade seja melhor discutida com o Estado.

4.3 ATENDIMENTO EM MEIO FECHADO

 As Unidades Regionais de Internação e Semiliberdade de Caxias do Sul são 
pertencentes à Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo – FASE, vincu-
lada à Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do 
Sul. São serviços de Execução das MSE de Internação (CASE) e Semiliberdade 
(CASEMI). Ao todo são 23 unidades executoras das medidas de internação e semi-
liberdade no Rio Grande do Sul. O funcionamento das unidades de Caxias do Sul 
será descrito neste Plano Municipal tendo em vista sua interlocução frequente com 
o Meio Aberto, de responsabilidade municipal.

 4.3.1 Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE Caxias 
do Sul

 O CASE Caxias do Sul é um centro de internação de adolescentes e jovens 
em cumprimento de MSE de privação de liberdade, com adoção de medidas ade-
quadas de contenção e segurança. Tais medidas são determinadas por encami-
nhamento do Poder Judiciário em casos de atos infracionais cometidos mediante 
grave ameaça ou violência à pessoa, entre outros casos contemplados no Art. 122 
do ECA, já mencionado.
 Atende adolescentes do sexo masculino em MSE em regime de Internação, 
encaminhados pelo Poder Judiciário das comarcas sob jurisdição da regional de 
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Caxias do Sul, que são as seguintes: Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Jesus, 
Canela, Carlos Barbosa, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, 
Nova Petrópolis, Nova Prata, São Francisco de Paula, São Marcos, Vacaria e Vera-
nópolis.
 Quando o adolescente ingressa na Unidade, ele permanece geralmente 
pelo período de 45 dias em Internação Provisória até o momento em que é deferi-
da ou não sua MSE definitiva. Em Meio Fechado, no CASE, o adolescente poderá 
cumprir MSE de ISPAE – Internação sem possibilidade de Atividades Externas ou 
ICPAE – Internação com possibilidade de Atividades Externas. Conforme descrito 
no ECA, o regime de internação é o mais complexo e mais difícil de ser implemen-
tado em função de amplitude do contexto estrutural que envolve a execução das 
medidas em meio fechado, com cerceamento da liberdade dos adolescentes. Em 
função disso, é necessário um compromisso com os princípios da brevidade e da 
excepcionalidade, bem como de assegurar a integridade física, psicológica e moral 
dos socioeducandos.
 O CASE deve garantir os direitos fundamentais dos jovens: escola, profis-
sionalização, promoção da cidadania, desenvolvimento pessoal, fortalecimento dos 
vínculos familiares, saúde, lazer, esporte, religiosidade, entre outros, que favore-
çam a formação plena do indivíduo enquanto na unidade. Mesmo tendo a sua liber-
dade privada, o grande desafio dos gestores e da equipe funcional é o de não privar 
os adolescentes dos direitos ao respeito, à dignidade, à privacidade, à identidade, 
à integridade física, psicológica e moral.
 Para que o adolescente consiga beneficiar-se da MSE e execute seu Projeto 
de Vida desde a Internação, é necessária a elaboração do PIA, estabelecendo as 
metas a serem cumpridas, levando em conta as necessidades e limitações de cada 
adolescente.
 O CASE tem uma capacidade de até 40 adolescentes de 12 a 18 anos in-
completos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de MSE em regime de 
Internação Provisória, em Medida de Internação Sem ou Com Possibilidade de 
Atividades Externas e em Regressão de MSE de Semiliberdade e de Meio Aberto 
(LA e PSC). Os adolescentes são encaminhados pelo JIJ de Caxias do Sul e das 
demais Comarcas pertencentes à regional ou por transferência de outras Unidades 
da FASE. Atualmente a Unidade está em superlotação, com 70 adolescentes inter-
nados. A superlotação é uma realidade de todas as unidades do Estado, que será 
abordada no Plano Estadual, assim como a adequação ou não da estrutura física 
das Unidades.
 O atendimento de internação no CASE Caxias do Sul tem os seguintes ob-
jetivos:
 Possibilitar ao adolescente interno um processo socioeducativo que possibi-
lite a construção de um Projeto de Vida. Este projeto deve ser ordenador de suas 
atitudes sociais, de auto conscientização, de responsabilização, de promoção de 
seu meio social, de conscientização do valor do outro e, finalmente, de reinserção 
social e familiar;
 Estruturar o projeto de vida de acordo com as necessidades do adolescente, 
através de atividades que o auxiliarão em seu desenvolvimento e amadurecimento 
pessoal e social, prevendo, inclusive, a interação com a rede social;
 Atentar para o caráter gradativo e transitório da MSE;
 Possibilitar ao adolescente a convivência em um ambiente continente, no 
qual possa experienciar, no contato cotidiano com os demais internos e agentes 
socioeducadores, o exercício do respeito e da convivência pautada em valores hu-
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manos e sociais;
 Propiciar aos socioeducandos escola regular, atividades culturais, esporti-
vas, lazer, oficinas de aprendizagem e cursos profissionalizantes, orientações em 
grupo e individuais em relação a temas como drogadição, cultos de espiritualidade 
entre outras atividades, a fim possibilitar crescimento e maturação pessoal, desen-
volvimento e estruturação das potencialidades;
 Abordar o resultado da avaliação interdisciplinar, os objetivos declarados 
pelo jovem, a definição das atividades de integração e de apoio à família, as ações 
especiais de assistência e tratamento, fixação de metas, atenção à saúde, as con-
dições para a progressão e desligamento.
 Ao chegar ao Serviço, o adolescente é acolhido pelas áreas técnicas (saú-
de, psicológica, pedagógica, social e jurídica) e pelos agentes socioeducadores 
no intuito de orientá-lo quanto às rotinas, normas, direitos e deveres, entre outros 
aspectos da dinâmica institucional. Após, ele é encaminhado, conforme seu perfil, 
a uma das alas (A ou B) de convívio, de acordo com os elementos colhidos nas 
entrevistas técnicas.
 No Setor de Convivência, o adolescente será encaminhado para escola re-
gular (manhã, tarde ou vespertino) de acordo com a escolarização (ensino funda-
mental e/ou médio), na Escola Estadual Paulo Freire. Será incluído também em 
outras atividades culturais, esportivas, espiritualidade e de lazer, de acordo com 
o programa coletivo da unidade, bem como em cursos profissionalizantes (CIEE, 
PRONATEC e Trabalho 10, dentre outros) e oficinas de artesanato e aprendizagem. 
Também será encaminhado aos atendimentos nas áreas de psiquiatria, psicologia, 
pedagogia, serviço social e atendimento jurídico sempre que necessário. Diuturna-
mente o socioeducando é atendido pela equipe de saúde, com encaminhamentos 
à rede municipal, de acordo com suas necessidades.
 Os agentes socioeducadores são os elementos essenciais na execução de 
todas as atividades contempladas em cada plantão, estando a equipe sob a res-
ponsabilidade de um chefe de equipe que faz parte integrante da direção da unida-
de, dinamizando e coordenando as rotinas e atividades.
 A família, como parte integrante do processo de internação, em dois momen-
tos da semana, nas 4ª-feiras, sábados e/ou domingo pela tarde, realizará a visita ao 
adolescente interno no CASE, no intuito de fortalecer o vínculo familiar. Este mo-
mento com os familiares é respeitado e muito valorizado pelos internos, dando-se 
prioridade exclusiva.
 A equipe técnica tem como prerrogativa o trabalho interdisciplinar e, de acor-
do com as especificidades, atende e avalia o adolescente frequentemente, compar-
tilhando as informações com os demais membros. Através de reuniões sistemáticas 
e semanais, tais informações são repassadas aos agentes socioeducativos e che-
fias de equipe, como forma de entendimento e de manejo para com o adolescente.
 A equipe técnica tem como tarefa semanal a evolução do adolescente em 
prontuário, registrando todos os atendimentos e encaminhamentos realizados com 
o socioeducando. Essas informações subsidiam a elaboração do relatório avaliati-
vo e a análise do cumprimento das metas do PIA. Tais relatórios são encaminhados 
ao JIJ, a fim de avaliação da MSE.
 O serviço articula-se com os meios semiaberto e aberto sempre que neces-
sário, tendo sido construído um Termo de Ajuste de Fluxo conjunto entre o CASE, 
o CASEMI, o CREAS e o JIJ em 2012, que foi revisado e atualizado ao longo de 
2014.
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4.3.2 Centro de Atendimento Socioeducativo em Semiliberda-
de – CASEMI

O CASEMI Caxias do Sul destina-se à execução da MSE de semiliberda-
de, recebendo até 15 adolescentes e jovens adultos (12 anos completos até 21 
incompletos) do sexo masculino, com origem na região sob jurisdição do Juizado 
da Infância e Juventude de Caxias do Sul. Atualmente, estão em semiliberdade 
exatamente 15 adolescentes. A MSE de semiliberdade, descrita pelo Art. 120 do 
ECA, trata da privação parcial da liberdade, possibilitando a realização de ativida-
des externas, sem a presença de custódia, mas com monitoramento da equipe de 
trabalho. A semiliberdade visa à reinserção e reintegração social do socioeducando 
para a construção de sua cidadania (Programa de Execução de Medidas Socioe-
ducativas do Rio Grande do Sul - PEMSEIS 2014).

Os objetivos do atendimento são:
Garantir o atendimento socioeducativo em consonância aos pressupostos 

traçados no ECA, no SINASE e no PEMSEIS a adolescentes e jovens em cumpri-
mento de MSE de Semiliberdade;
 Propiciar ao socioeducando a convivência em um ambiente educativo no 
qual possa expressar-se, vivenciar um compromisso comunitário e participar de 
atividades grupais visando sua educação e preparação para exercer, com respon-
sabilidade, o direito à liberdade;
 Possibilitar ao socioeducando o exercício do respeito às normas sociais e 
de convivência com as pessoas, por meio do contato direto com o meio social e do 
desenvolvimento de atividades voltadas à escolarização e profissionalização, além 
de outras oportunidades de interação comunitária, com supervisão da equipe de 
atendimento;
 Resgatar, fortalecer e preservar os vínculos familiares dos adolescentes 
atendidos, por meio do envolvimento e participação da família nas atividades de-
senvolvidas durante o período em que o socioeducando cumpre a medida de semi-
liberdade;
 Oferecer ao socioeducando projetos e atividades socioeducativas que o am-
parem no processo de aprendizagem rumo à maturidade e à responsabilidade, 
como possibilidade e condição para o retorno ao convívio social;
 Propiciar ao socioeducando e família possibilidades de inserção em progra-
mas, projetos, serviços e benefícios na rede de atendimento de políticas sociais 
públicas (assistência social, saúde, educação, previdência social, lazer, cultura) 
como forma de garantia de direitos sociais.
 Após a acolhida dos adolescentes, da escuta e constituição de vínculos, 
é realizado o estudo de situação pregressa e atual (escolar, social, familiar) e a 
elaboração, implementação e avaliação do PIA junto à família e ao socioeducan-
do. Os principais encaminhamentos realizados referem-se à inserção em serviços, 
programas e ações de políticas públicas, como, por exemplo, escolarização, profis-
sionalização, empregabilidade, realização da documentação básica de cidadania 
e atendimento em serviços de saúde. Além dos encaminhamentos são proporcio-
nados projetos pedagógicos, culturais e sociais de acordo com as necessidades 
apresentadas pelos socioeducandos e famílias.

 4.3.3 Articulação entre o Meio fechado, a Semiliberdade e o 
Meio Aberto
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 De modo geral, há bastante interlocução e articulação entre os meios fecha-
do, semiliberdade e aberto, tendo em vista que CASE, CASEMI e CREAS reúnem-
-se mensalmente a fim de discutir casos. Ao longo de 2014, para a construção do 
presente Plano, foram convidados a participar representantes do CASE e CASEMI. 
Paralelamente à construção do Plano, estes serviços, com a participação do JIJ, da 
CPR e com a ciência do MP, rediscutiram amplamente os Fluxos entre eles, tendo 
em vista que é frequente a progressão ou regressão de MSE.  Além disso, estão 
sendo colocadas em prática experiências de atuação conjunta, como construção 
conjunta de PIA de adolescentes com indicação de progressão ou regressão de 
MSE, com participação das equipes técnicas dos serviços envolvidos e está sen-
do atualizado o modelo de PIA praticado pelos três serviços. As reuniões mensais 
conjuntas entre CREAS, CASE e CASEMI são um foro de discussão dos casos e 
de articulação desses processos que estão em andamento.

 4. 4  ATENDIMENTO EM MEIO ABERTO

 Em conformidade com o Art. 7° do SINASE, os Planos Municipais devem 
incluir um diagnóstico da situação do SINASE nos municípios.  Diagnóstico é um 
instrumento para avaliar os aspectos de um determinado contexto. Os dados co-
lhidos, por procedimentos diversos e específicos para cada situação, deverão per-
mitir uma análise quantitativa e qualitativa a respeito de como é operacionalizado 
o SINASE no município atualmente para, então, identificar as limitações e propor 
alternativas de superação (Lima, 2014). O diagnóstico do atendimento das MSE, 
em especial do Meio Aberto (LA e PSC), já que se trata de um Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo, incluirá, entre seus tópicos, três tópicos elencados 
por Lima (2014):

1) Caracterização do quadro de atendimento dos adolescentes (em meio 
aberto),

2) Caracterização dos espaços físicos de atendimento (CREAS),
3) Caracterização dos produtos básicos

 O primeiro destes itens está incluído na Caracterização dos Programas / 
Serviços de Atendimento. O segundo foi objeto de uma verificação por parte do 
COMDICA, que, dentre outros apontamentos, apontou as necessidades em termos 
de adequação de estrutura física. O terceiro destes itens foi desenvolvido em ter-
mos de indicadores de cumprimento da MSE, existência de processos anteriores e 
reingresso do adolescente na Unidade CREAS. 
 No entanto, a caracterização do meio aberto transcendeu estes itens, apre-
sentando a caracterização dos Programas / Serviços de atendimento (conforme o 
Plano Nacional), a Descrição do atendimento prestado atualmente e o perfil dos 
adolescentes atendidos (sexo, idade, situação escolar no momento do ingresso, 
escolaridade, bairro de residência, região de residência, situação ocupacional). 

 4.4.1 Caracterização dos Programas/ Serviços de atendimen-
to
 
 Conforme já descrito, Caxias do Sul desenvolve o Serviço de Proteção So-
cial a Adolescentes em Cumprimento de MSE de LA e PSC nos Centros de Refe-
rência Especializados de Assistência Social - CREAS, que pertencem à Diretoria 
de Proteção Social Especial da Fundação de Assistência Social. Os CREAS têm 
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como papel constituir-se como lócus de referência da oferta de trabalho social com 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos, 
cabendo a oferta (PAEFI e MSE) e o referenciamento de Serviços Especializados. 
Não cabe aos CREAS assumirem a atribuição de investigação para a responsa-
bilização dos autores de violência, tendo em vista que seu papel institucional é 
definido pelo escopo de competências do SUAS, e sim ofertar atendimento espe-
cializado de média complexidade aos usuários de seus serviços.  
 Os adolescentes chegam aos CREAS-MSE1 encaminhados pelo JIJ, que 
remete, eletronicamente, as Guias de Encaminhamento, contendo as seguintes 
informações: número e natureza do processo; em caso de remissão do MP, relato 
do fato com indicação do local e data do cometimento, bem como do meio utiliza-
do para o ato (uso de arma, agressão) ou cópia do BOC, quando legível; havendo 
representação, cópia da mesma; certidão de antecedentes atualizada; sentença/
decisão ou termo de audiência onde proferida, inclusive nos casos de remissão 
suspensiva; acórdão, quando houver; Certidão de Nascimento ou RG do adoles-
cente/jovem adulto e avaliação técnica, caso houver. Quando, além da MSE, esti-
ver definida uma Medida de Proteção assessória, esta deverá estar especificada, 
de modo que o acompanhamento da execução desta conste no PIA.

As Guias de encaminhamento são enviadas aos CREAS-MSE antes da data 
definida para a Inclusão do adolescente/jovem adulto. Recebidas as Guias pelos 
CREAS, os mesmos confirmam o recebimento em até 24 horas. 

A inclusão de novos adolescentes/jovens adultos no Serviço tem frequência 
quinzenal e é realizada às quintas-feiras, às 13h e 30 minutos, conforme calendário 
definido anualmente e disponibilizado em novembro de cada ano. Deverá ser res-
peitado o prazo máximo de 30 dias entre a data do encaminhamento e a data da 
inclusão do adolescente/jovem adulto.

Os CREAS têm uma capacidade instalada de incluir 15 novos adolescen-
tes/jovens adultos quinzenalmente, ressalvada a hipótese do item anterior, caso 
em que, emergencialmente, são encaminhados adolescentes excedentes para o 
horário das 16:00, nas mesmas datas da inclusão ordinária. Atualmente, tem sido 
frequente o encaminhamento de mais de 15 adolescentes.

A Inclusão de adolescentes no “Serviço de Proteção Social a Adolescentes 
em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de 
Serviços à Comunidade” compreende dois momentos:

a) Reunião de acolhida: momento que objetiva acolher adolescentes e seus 
responsáveis e informá-los sobre os objetivos do acompanhamento, os 
compromissos gerais que terão ao longo deste acompanhamento, bem 
como apresentá-los aos profissionais da equipe.

b) Construção do PIA: atendimento unifamiliar com objetivo de elaboração do 
Plano Individual de Atendimento. No caso dos adolescentes com MSE de 
PSC, este é o momento da definição do local / entidade onde o adolescen-
te irá cumprir a PSC. Essa definição, além da existência de vaga na entida-
de, é precedida de uma análise em relação à adequação de o adolescente 
cumprir em determinado local (ex.: adolescentes com ato infracional de 
natureza sexual, adolescentes com situação de dependência química e 
adolescentes com deficiência ou transtorno mental exigem uma análise 
mais aprofundada). Também é feita uma análise em relação à viabilidade 
(facilidade de acesso, pelo adolescente, proximidade da residência, exis-

1. Neste documento, CREAS-MSE refere-se a um dos Serviços executados pelos CREAS, a sa-
ber, o Serviço de Proteção Especial a Adolescentes em MSE de LA e PSC. 
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tência de linhas de transporte coletivo, possibilidade de conciliação com o 
horário da escola/trabalho/atividades de aprendizagem profissional) e do 
risco de exposição do adolescente, tomando cuidado para não encami-
nhá-lo para locais onde fique vulnerável ou seja objeto de discriminação/
preconceitos (escola onde estuda; local em que praticou o ato e, portanto, 
pode ser alvo de retaliações da comunidade; locais onde haja pessoas 
ou outros adolescentes “rivais” que lhe ofereçam algum risco ou amea-
ça). Considerados esses fatores, cada educador social, de posse da Lista 
das entidades e de uma tabela de controle de quais delas ainda possuem 
vaga disponível para receber adolescentes, faz um contato telefônico com 
o profissional referência da entidade e combina o horário em que o adoles-
cente se apresentará na entidade. Neste momento individual, tanto para 
adolescentes em LA quanto para aqueles em PSC, são pactuados no PIA 
os principais compromissos assumidos pelo adolescente/jovem adulto e 
familiares ao longo do acompanhamento. A construção do PIA pode ocor-
rer em sequência à Reunião de Acolhida ou pode ser reagendada, depen-
dendo da capacidade de atendimento do CREAS e da disponibilidade da 
família. No caso de MSE de PSC poderá, a critério técnico, ser utilizado um 
Formulário Simplificado do PIA, o que geralmente é feito.

Em até três dias úteis após a data da Inclusão do adolescente/jovem adulto, 
os CREAS remetem e-mail ao cartório do JIJ e comunicam o comparecimento ou 
não dos adolescentes/jovens adultos. Os CREAS enviam em tempo hábil também 
um ofício noticiando o não comparecimento, para ser juntado ao Processo, para 
as providências que o JIJ julgar cabíveis (condução para nova inclusão, intimação 
para nova inclusão, regressão de MSE, dentre outras).

Quando o processo de inclusão decorrer normalmente, os CREAS enviam 
o PIA ao JIJ no prazo de 15 dias para homologação, conforme disposto no Siste-
ma Nacional Socioeducativo-SINASE. O acompanhamento dos adolescentes em 
MSE de LA ocorre pelos técnicos de nível superior, em atendimentos de frequên-
cia semanal, individuais e em grupo, quando julgado adequado ao adolescente. 
Estes atendimentos, que podem ser realizados com o adolescente/jovem adulto, 
por vezes com os pais do mesmo, ou em grupos, têm como objetivo acompanhar 
o cumprimento das metas do PIA e a adesão aos encaminhamentos propostos e 
possibilitar um espaço de escuta reflexiva sobre a prática do ato infracional, com 
vistas à adoção de escolhas mais maduras e a ressignificação daquele ato como 
algo que produziu efeitos negativos ao adolescente, à sua família, à vítima e à so-
ciedade como um todo. Quando o adolescente é convidado a participar de grupos, 
estes podem ser de várias modalidades: círculos de significação, círculos restaura-
tivos, grupos operativos, oficinas, atividades de lazer (passeios, cinema, atividades 
esportivas). O objetivo é aliar atendimentos que trabalhem a responsabilização do 
adolescente/jovem adulto e atendimentos que promovam socialização / inclusão 
social, atentando aos dois aspectos da Medida: a responsabilização e a inclusão 
social. 

No caso dos adolescentes em PSC, os mesmos são atendidos mensalmente 
pela equipe de Educadores Sociais dos CREAS. Embora tenha os mesmos objetivos 
do atendimento de LA, este é mais espaçado porque, além do atendimento mensal 
do adolescente no serviço, há a necessidade de possibilitar acompanhamento / 
monitoramento do cumprimento da PSC na entidade para a qual o adolescente foi 
encaminhado. Tendo em vista o grande número de adolescentes, isso é realizado 
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via telefone, entrando em contato com as entidades. Além desse monitoramento, 
são realizadas visitas institucionais, para as quais são priorizadas as entidades 
em que está havendo intercorrências ou evasão dos adolescentes. Um terceiro 
momento de acompanhamento às entidades é ofertado por ocasião de Seminários 
semestrais ou, modalidade iniciada em 2014, convite para participação em círculos 
de significação. Nesses momentos, as entidades tiram dúvidas, expõem suas 
dificuldades e receios em relação ao acompanhamento. 

Quando um adolescente/jovem adulto apresenta faltas injustificadas aos 
atendimentos da LA ou da PSC, o Serviço fará a busca ativa, em suas diferentes 
modalidades. No entanto, considera-se EVADIDO o adolescente/jovem adulto 
que, mesmo realizada busca ativa pelos CREAS-MSE, apresentar três faltas 
injustificadas contínuas ou cinco faltas injustificadas alternadas. Nesses casos, os 
CREAS-MSE comunicam o fato ao JIJ. Caso a decisão seja pela condução do 
adolescente, o atendimento de adolescentes/jovens adultos conduzidos ocorre às 
segundas feiras, das 13:30 às 16:30, respeitado um máximo de sete adolescentes/
jovens adultos (um para cada técnico) a cada segunda feira, excetuada a última 
segunda feira do mês, em que não haverá este atendimento (Reunião Geral de 
técnicos da FAS).

O Cartório do JIJ envia cópia eletrônica dos Mandados de Condução ou uma 
Lista dos adolescentes evadidos que serão conduzidos, preferencialmente, antes 
da data da condução, para que o serviço se organize para recebê-los, ficando os 
técnicos com horários disponíveis para os mesmos. 

São comunicadas ao JIJ as situações em que, mantendo frequência irregular, 
o adolescente/jovem adulto estiver agindo de forma a estender injustificadamente 
a duração da MSE, bem como as demais intercorrências que julgar relevantes. 
O JIJ informa ao Serviço sobre qualquer situação que implique MODIFICAÇÃO, 
UNIFICAÇÃO com MSE mais gravosa ou SUSPENSÃO da MSE em execução.

O Relatório Avaliativo (Final) da MSE de LA é protocolado no cartório do JIJ 
até o 20° dia do 5° mês de cumprimento, para que a decisão seja tomada até o 
final do 6° mês, de modo a não prorrogar injustificadamente a MSE. O Relatório 
Avaliativo (Final) da MSE de PSC deverá ser protocolado no cartório do JIJ até 40 
dias após o prazo previsto para o término da MSE, quando não houver intercorrência 
comunicada.

O cartório do JIJ expede a Guia de Desligamento, independentemente de 
despacho, sempre que a MSE de LA ou PSC for EXTINTA, UNIFICADA com MSE 
mais gravosa ou TRANSFERIDA PARA OUTRA COMARCA. A Guia de Desligamento 
é necessária para dar baixa do processo no Serviço. 

O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em MSE de LA e PSC possui 
horários estendidos para a possibilidade de atendimento ao meio dia devido à 
necessidade de possibilitar aos adolescentes/jovens adultos que trabalham ou são 
aprendizes horários compatíveis, que não os prejudiquem nessas atividades ou na 
frequência escolar.  

Apesar da Tipificação do Serviço datar de 2009, o atendimento de 
adolescentes em LA e PSC pelo CREAS existe desde 1999, ano de seu registro no 
COMDICA, sob o Número de Certidão 120/99 (Livro A2, Folha 6v). Cabe ressaltar, 
ainda, que Caxias do Sul municipalizou as MSE de LA e PSC bem antes, no ano de 
1996, sendo nisto um dos municípios pioneiros do RS, de modo que qualquer dado 
informatizado que existe nos bancos de dados digitais está aquém da totalidade de 
adolescentes que já foram acompanhados. 
 Desde que o Banco de Dados do CREAS foi completamente informatizado, 
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em 2003, 1173 adolescentes passaram pelas MSE de LA e PSC. Levando em conta 
o período em que os bancos de dados eram manuais, que não estão computados, 
percebe-se que este número é apenas uma parte do quantitativo total de adolescentes 
que estiveram em MSE de LA e PSC desde 1996, em quase 20 anos que este 
atendimento é prestado em âmbito municipal. Embora não sejam a expressão da 
totalidade dos adolescentes que passaram pelo meio aberto em Caxias do Sul, 
estes dados apresentam algumas regularidades quando comparados aos dados 
anuais, mais recentes. Uma destas regularidades é a maior frequência da MSE de 
PSC, seguida pela de LA e, posteriormente, pela aplicação concomitante das duas 
MSE, como se pode observar no Quadro 1.

A equipe técnica do CREAS é composta, exclusivamente, por servidores pú-
blicos. Os setores Administrativo e de Recepção contam com estagiários de nível 
superior, graduandos em administração de empresas. O CREAS de Caxias do Sul 
abriga dois serviços (PAEFI e MSE), cada um deles com equipe técnica exclusiva, 
composta de servidores públicos estatutários. São compartilhadas a Recepção e a 
Coordenação. A equipe do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumpri-
mento de MSE de LA e PSC de Caxias do Sul é composta pelos seguintes profis-
sionais:  

 04 técnicos de nível superior (sendo três psicólogos e um assistente social, 
todos com carga horária de 33 horas semanais);

 03 técnicos de nível médio (Educadores Sociais, sendo um com carga horá-
ria de 33 horas e dois com carga horária de 40 horas semanais);

 01 estagiária do setor administrativo (30 horas semanais);
 01 recepcionista (servidora) compartilhada com o PAEFI (36 horas sema-

nais);
 01 estagiário de recepção compartilhado com o PAEFI;
 01 serviçal, compartilhada com o PAEFI (40 horas semanais)
 Coordenadora, responsável pelos dos dois serviços (MSE e PAEFI), 33 ho-

ras.
 É importante destacar que, embora o cargo de educador social seja de nível 

médio, todos os educadores sociais do CREAS-MSE possuem curso superior (Psi-
cologia, Filosofia e Direito). 

A recomendação contida no Guia de Orientações Técnicas do CREAS (MDS, 
2012) é a relação de 20 adolescentes para cada técnico (tomando por base uma 
jornada de 30 horas). O CREAS do município de Caxias do Sul, cujos técnicos 
possuem as cargas horárias de 40 e de 33 horas, trabalha com as seguintes rela-
ções: 28 adolescentes para cada técnico de 40 horas e 22 adolescentes para cada 
técnico de 33 horas. 

Assim, frente à crescente demanda observada e frente à diretriz de fortale-
cimento do meio aberto, é fundamental que a equipe, ao longo dos 10 anos que 
compõem o presente Plano, seja ampliada, de modo a permitir que o atendimento 
seja extensivo às famílias dos adolescentes e que haja continuidade no acompa-
nhamento das entidades que recebem adolescentes para cumprimento de MSE de 
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PSC.  
Ao longo do ano de 2014, no período de janeiro a outubro, a equipe do CREAS 

participou de 236 reuniões, 42 procedimentos restaurativos, 19 capacitações, 
realizou 172 visitas domiciliares, 87 visitas institucionais e participou de 57 
audiências. O número de relatórios técnicos e informações produzidas chegou a 
1.020 até o fechamento da redação final do presente plano. Estes números dão 
uma ideia da amplitude do atendimento que deve ser prestado.

 Atualmente, as atividades realizadas no Serviço, além das mencionadas 
acima, compreendem grupo de escuta e orientação a pais (restrito àqueles com 
mais dificuldades), círculos de significação (com adolescentes e com representantes 
de entidades que recebem adolescentes para o cumprimento de PSC), grupos 
operativos (com adolescentes), oficina de Literatura (Mostra Literária da rede 
de Atenção à Criança de Caxias do Sul – RECRIA), passeios e atividades de 
socialização.

 Além da ampliação da equipe técnica, há que se prever neste Plano, na 
seção específica, a previsão de que o setor administrativo seja, na medida do 
possível, atendido por um servidor público efetivo, e que seja incluído na equipe o 
profissional advogado, cargo ainda não existente para o CREAS do município, que 
precisará ser criado em legislação específica.

 Custo médio do serviço: A Minuta de Recomendações do MP também solicita 
que sejam indicados nos Planos Municipais os valores mensais e anuais destinados 
aos Programas de Atendimento (governamentais e não governamentais). O 
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em LA e PSC está sediado na Unidade 
CREAS, de modo que não foi possível separar o custo municipal do Serviço de 
MSE individualmente, somente indicar o valor total destinado ao CREAS no mês 
de fechamento deste Plano. No entanto, a discriminação pode ser feita nos valores 
provenientes da esfera Federal, pois os mesmos constituem dois Pisos Fixos de 
Média Complexidade (Piso Fixo III-MSE e Piso Fixo IV- PAEFI). A Unidade CREAS, 
portanto, é custeada com recursos municipais (o maior montante, como se verá) e 
Federais, estes últimos via transferência Fundo a Fundo (FMAS para FNAS). Não 
são recebidos recursos estaduais para o Serviço. Em outubro de 2014 o custo 
total do CREAS foi de R$ 152.218,34, sendo que, destes, em torno de 20.000 são 
provenientes da esfera federal (R$ 6,600 para MSE e R$ 13.000 para PAEFI). 

1) Caracterização do quadro de atendimentos: 
 De modo a atender a Recomendação da Minuta do MP/RS, a caracterização 

do quadro de atendimento dos adolescentes em LA e PSC será realizada tomando 
por base um período de 24 meses. Para obter dados totalizados e permitir a 
interpretação dos mesmos em tempo hábil para a redação do presente Plano, o 
período elencado foi julho/2012 a julho/2014. Neste período, o total de adolescentes 
atendidos no CREAS-MSE foi 635, tendo a seguinte distribuição:

A predominância dos encaminhamentos para cumprimento de PSC deixa 
ainda mais aparente uma dificuldade já apontada no Plano Nacional e também 
identificada no município: a dificuldade em estabelecer mais parcerias para inser-
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ção dos adolescentes em entidades para o cumprimento da MSE de PSC, exacer-
bada nos casos de adolescentes que necessitariam cumprir aos finais de semana. 
Quando se observam os dados acima, depreende-se que, no período compreendi-
do entre julho de 2012 a julho de 2014, foram necessárias 476 vagas em entidades 
parceiras (o total de adolescentes somente com MSE de PSC somado aos que 
receberam a PSC cumulativamente à LA).

A dificuldade se dá em função do quantitativo de entidades parceiras (atu-
almente 112) e também da resistência de algumas entidades, mesmo da rede de 
políticas públicas, em receber os adolescentes. A distribuição das entidades par-
ceiras que recebem adolescentes para cumprimento de MSE de PSC pode ser 
visualizada abaixo:

A dificuldade em encaminhar os adolescentes para cumprimento da MSE 
de PSC nas entidades se dá por vários fatores, mencionados a partir dos contatos 
com as entidades e identificados no cotidiano do trabalho do CREAS-MSE.  Estes 
fatores vão desde  aspectos objetivos, como a preferência por receber adultos para 
cumprirem PSC, até fatores mais subjetivos, como alegações reveladoras de pre-
conceitos e do “medo do desconhecido”, marcado pelo insistente questionamento 
acerca de qual ato o adolescente praticou. Também é reflexo de dificuldades ope-
racionais do CREAS-MSE, como a limitação real de RH na Unidade que possa 
acompanhar, continuamente, a entidade. Outro fato é que, para algumas políticas e 
setores, não há a plena compreensão de que também é parte integrante da socio-
educação (no ECA são citadas as políticas de Saúde e Educação, mas o SINASE 
estende a outras políticas públicas) e de seu compromisso em ofertar, com qualida-
de, ações de PSC para estes adolescentes. 

Em muitos casos, a negativa não parte dos gestores ou dos profissionais de 
unidades de saúde, educação, meio ambiente ou outras, mas sim de pareceres de 
seus procuradores jurídicos. Em 2014 CREAS-MSE defrontou-se com três situa-
ções em que orientadores jurídicos “aconselharam” determinada política pública/
serviço a não receber estes adolescentes apesar da legislação federal dispondo 
que a socioeducação é prerrogativa de todos.

 No entanto, em todas as políticas públicas que recebem adolescentes para 
cumprimento de PSC, encontram-se, ao lado de dificuldades e recusas, também 
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iniciativas louváveis e compreensão acerca de seu papel, de modo que há muitos 
casos, a maioria deles, inclusive, em que a MSE de PSC atinge sua finalidade, em-
bora careça de diversificação de atividades. 

 Sempre, no entanto, há que se reconhecer a limitação de RH do Serviço 
que, nem sempre, consegue assessorar continuamente as entidades que recebem 
adolescentes, seja pela demanda de atendimentos, seja pela metodologia adotada 
nestes momentos. Em 2012 o CREAS-MSE organizou dois grandes Seminários 
ampliados, em que eram convidadas todas as entidades (hoje 112), para ouvir a 
fala de palestrantes e tirar as dúvidas. No entanto, percebeu-se que esta ação não 
era suficiente ou não atingia completamente os objetivos, uma vez que mais de um 
representante de entidade mencionou que saiu do encontro sem compreender a 
dimensão daquele trabalho. 

Em 2013 a opção foi assessorar as entidades somente in loco, através de 
visitas institucionais e do monitoramento via contatos telefônicos. No entanto, como 
são muitas entidades, tornou-se inviável o acompanhamento sistemático e as visi-
tas eram realizadas somente diante de demandas específicas, tais como dificulda-
des / intercorrências no decorrer do cumprimento da PSC. 

Agora, ao final de 2014, optou-se por uma terceira metodologia: encontros 
com grupos menores de entidades, em metodologia circular restaurativa, para que 
se sentissem acolhidos no CREAS e que se sentissem parte do SINASE. No pri-
meiro encontro, organizado como um piloto para prever as ações de 2015, ocorrido 
recentemente (dia 27/10/14), foram convidadas 24 entidades e 14 compareceram. 
Os representantes avaliaram o encontro como muito positivo e expressaram suas 
dificuldades e angústias que, em geral, refletem um certo “medo do desconhecido”, 
marcado pelo desejo reiterado de saber “que ato infracional o adolescente come-
teu”. Por mais que sempre haja o cuidado para evitar encaminhamentos inadequa-
dos (e.g. Adolescentes com ato infracional de natureza sexual serem encaminhados 
para escolas com grande circulação de crianças), há frequentemente um receio em 
relação ao “risco” que os adolescentes potencialmente irão exercer. Avaliou-se que 
esse receio parte, em grande medida, da necessidade de o CREAS-MSE propiciar 
um acompanhamento mais sistemático às entidades que acolhem os adolescen-
tes, bem como de desenvolver uma metodologia em que as entidades sintam-se 
partícipes do SINASE, havendo essa compreensão inclusive por parte do gestor da 
respectiva política.
 Em todas as oportunidades em que o CREAS-MSE promoveu encontros 
com as pessoas que acolhem os adolescentes nas entidades, sempre emergiu a 
necessidade de que os gestores fossem chamados a discutir essa questão, que 
é uma dificuldade histórica. Nas trocas de secretariado, geralmente a informação 
se perde e as entidades que recebem continuam recebendo “porque sempre foi 
assim”; enquanto as que não recebem simplesmente se negam. Com essa finali-
dade, foram ocupados espaços existentes e promovidos novos espaços para esse 
diálogo com os gestores, como um Seminário durante a Semana de Caxias do Sul, 
as duas Audiências Públicas do Plano Municipal e uma reunião de gestores, con-
juntamente com o Juiz da Infância e Juventude, também realizada recentemente.
 Essa dificuldade em relação à PSC aponta vários desafios a serem supera-
dos, especialmente porque é a MSE mais frequentemente aplicada. Tais desafios 
envolvem alterações na forma e na frequência como o CREAS-MSE assessora e 
acompanha as entidades e também repousa na necessidade de construção coleti-
va de uma nova metodologia para a PSC. Uma das grandes propostas do presente 
Plano Municipal, que será melhor descrita na seção específica, é justamente a 
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criação de um Grupo de Trabalho intersetorial, ainda em dezembro de 2014, para 
construir um Programa Intersetorial de atendimento de adolescentes em PSC. Pre-
tende-se, com este Programa Intersetorial, superar uma dificuldade histórica do 
município (o encaminhamento de PSC para outras políticas) e qualificar o atendi-
mento, uma vez que há muitos casos em que o adolescente é aceito no local, mas 
as tarefas que lhe são atribuídas não atingem a todas as dimensões da socioedu-
cação.

4.4.3 Perfil dos adolescentes em MSE de LA e PSC no CREAS

Estes dados foram coletados considerando o período de 24 meses compre-
endido entre julho de 2012 a julho de 2014. 

Sexo e Distribuição Etária: Os adolescentes em MSE no período con-
siderado foram predominantemente do sexo masculino (552 ou 86,9%), com média 
de idade de 15,5 anos. Abaixo está apresentada a distribuição etária em números 
absolutos e percentagens:

Aspectos relacionados à Saúde: Em relação a serem Pessoas com Defi-
ciência (PCD), não foi identificada, na grande maioria dos adolescentes (508 ado-
lescentes ou 80%) esta condição. Ressalta-se que, em 121 casos (19%) não havia 
essa informação no sistema. Menos de 1% dos adolescentes (seis adolescentes) 
tinham diagnóstico de deficiência. Uma melhor integração intersetorial, em espe-
cial com a política de Saúde, poderá qualificar a captação dessa informação, que é 
fundamental para que a MSE seja adaptada às necessidades do adolescente PCD, 
conforme preconizado pelo ECA e SINASE.

 Em relação à dependência química, o número identificado foi bem maior (46 
adolescentes ou 7,2%). Não havia essa informação em 127 (20%) dos casos. Além 
disso, entre os 462 adolescentes (72,7%) que não possuem dependência química, 
possivelmente há muitos com histórico de uso de substâncias psicoativas. Este 
dado indica que o sistema, ao restringir a coleta de dados somente ao adolescente 
que se declara “dependente químico”, subestima este dado, pois não consegue 
captar a totalidade de adolescentes que tem experiências com o uso/abuso de 
substâncias psicoativas. Outra questão é que não está computado o tabagismo 
adolescente. 

Para que tais dados sejam melhor captados, em janeiro de 2015 o Banco de 
Dados do Serviço de Proteção Social a adolescentes em LA e PSC será alterado, 
incluindo situações de exposição a substâncias psicoativas e não restringindo o 
registro da informação aos casos de dependência. 

Aspectos relacionados à Educação: Em sua grande maioria, os adoles-
centes e jovens adultos em MSE de LA e PSC no CREAS no período considerado 
possuíam Ensino Fundamental Incompleto (299), seguidos pelos que possuem En-
sino Médio Incompleto (130 adolescentes). Em números absolutos, há na amostra 
48 adolescentes com Ensino Fundamental completo, 10 com Ensino Médio com-
pleto e 02 com ensino superior incompleto. O dado “escolaridade” não foi informa-
do para 146 adolescentes (possivelmente situações em que o adolescente não 
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Gráfico 1. Nível de Escolaridade de adolescentes/jovens adultos em MSE
(Julho de 2012 a Julho de 2014)

A seguir são apresentados os dados relativos à série que os adolescentes 
estavam cursando no momento da inclusão em MSE no CREAS. Chama a atenção 
a grande quantidade de adolescentes / jovens adultos que estavam fora da escola 
quando ingressaram: 272 adolescentes (43%) de um total de 635 adolescentes. A 
análise do gráfico abaixo permite concluir, dos que estavam na escola, a maior par-
te cursava o Ensino Fundamental (6°, 7° e 8° séries) quando ingressaram em MSE.

compareceu, ou teve regressão de Medida, de modo que não foi possível comple-
tar seus dados no sistema). Esses dados, traduzidos em percentagens, estão no 
Gráfico abaixo.
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Gráfico 2. Situação escolar dos adolescentes / jovens adultos no 
ingresso em MSE

(Julho de 2012 a Julho de 2014)

Situação ocupacional dos adolescentes: Este dado é bastante interes-
sante: 238 adolescentes/jovens adultos (37,4%) estavam no mercado de trabalho 
(informal, formal ou mesmo trabalho infantil) quando encaminhados para cumpri-
mento de MSE. Este número é muito próximo aos que estavam fora do mercado 
(268 ou 42,2%). Em que pese este dado não ter sido informado em 129 casos 
(20,3%), a taxa muito semelhante de adolescentes em situação de trabalho e fora 
do trabalho questiona um pouco concepções do senso comum de que estar no 
mercado de trabalho precocemente “protegeria” os adolescentes das drogas e do 
cometimento de atos infracionais. Não parece haver uma diferença significativa, 
ao contrário, passa a ser interessante computar, a partir de 2015, quando da re-
modelação do banco de dados, qual a situação em que estão, de fato: se trata-se 
de cursos profissionalizantes, mercado formal ou informal para os jovens adultos e 
qual a taxa de adolescentes que estão vivenciando situações de trabalho infantil.

 Nível socioeconômico dos adolescentes: em que pese o CREAS ser um 
Serviço de Assistência Social, o Banco de Dados não dispõe da categorização por 
faixas socioeconômicas. Isso se deve ao fato de considerar que praticar atos infra-
cionais é algo que pode ocorrer com adolescentes de todos os níveis socioeconô-
micos. No entanto, este dado é apenas intuitivo, há a necessidade de remodelar 
o Banco de Dados incluindo esta informação. Não foi possível resgatar a docu-
mentação dos 635 adolescentes que compunham o Banco de Dados a tempo de 
totalizá-los para o presente plano, mas a informação sobre o nível socioeconômico 
dos adolescentes em MSE no CREAS será incluída no Banco de Dados a partir 
de 2015, assim como dados relacionados a programas sociais do qual a família do 
adolescente faça parte (ex.: Bolsa Família). 

 Residência dos adolescentes: Inicialmente apresenta-se esse dado em 
termos de grandes regiões de abrangência dos CRAS do município, em que se evi-
dencia que a maior parte dos adolescentes reside em regiões pertencentes à área 
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de abrangência do CRAS Centro (que tem uma enorme quantidade de bairros) e do 
CRAS Norte. 

Tendo em vista a sugestão do MP, os dados foram coletados em termos de 
bairros. A tabela a seguir apresenta os bairros que constavam no endereço dos 
adolescentes por ocasião do início da MSE. Os bairros com maior quantidade de 
adolescentes em MSE foram Marechal Floriano e Santa Fé, cada um deles com 44 
adolescentes. A seguir, os bairros Desvio Rizzo (29 adolescentes), Vila Ipê (26 ado-
lescentes) e Cinquentenário I e II (com 24 adolescentes).  O Quadro 6, na página 
seguinte, apresenta os dados.
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Na sequência, os mesmos dados aparecem agrupados conforme as Regiões 
Administrativas da cidade, de modo a permitir a confrontação com dados de outras 
políticas e, assim, diagnosticar que regiões carecem de equipamentos públicos 
para a prevenção do cometimento de atos infracionais. O Quadro 7, abaixo, apre-
senta esses dados.

Depreende-se do quadro acima que as cinco regiões com maior incidência 
são a região central (com 21 % dos adolescentes), seguida da região Santa Fé 
(norte do município), com15,3%, da região Esplanada (11 %) e das regiões São 
Giácomo e Fátima, ambas com quase 10 % (9,8%). 

Caracterização dos atos infracionais cometidos: é importante salientar 
que este dado é superior ao número total de adolescentes, uma vez que o mesmo 
adolescente pode ter cometido mais do que um ato infracional, ocupando mais de 
uma categoria. Sobre a categorização, importante ressaltar que ela não levou em 
conta aspectos jurídicos (ex.: atentado violento ao pudor não existe mais no atual 
Código Penal), mas o que estava escrito no BOC ou na Guia de Encaminhamento.
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Da análise do quadro acima, cruzando os atos infracionais com os total de 
adolescentes (e não de atos, posto que há adolescentes que cometeram mais de 
um), obtêm-se, em números arredondados, os seguintes dados: 26% dos adoles-
centes cometeram “Roubo”, enquanto 23 % cometeram “Furto”. Ou seja, quase 
metade (49%) dos adolescentes em MSE no CREAS no período analisado pratica-
ram estes atos infracionais. Ambos os atos envolvem apossar-se de coisa alheia, 
em um contexto de capitalismo exacerbado e de necessidades de consumo cada 
vez mais imperiosas, de modo isso pode estar indicando justamente uma questão 
social, de inacessibilidade de bens. Em terceiro lugar aparecem os atos infracio-
nais relacionados a drogas (19% dos adolescentes) o que reflete duas questões: 
primeiro, a mesma desigualdade social apontada do dado anterior, de modo que 
tais jovens estão enxergando na droga uma “promessa” de “ganhos” financeiros 
maiores. Segundo, uma questão de saúde pública, uma vez que, boa parte deles, 
não só praticou atos infracionais relacionados, como tem histórico de uso, abuso 
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ou dependência.  
Essas questões apontam, mais uma vez, o quanto o ato infracional pode ser 

uma expressão de direitos não assegurados e necessidades não atendidas.
 

 Caracterização dos produtos básicos: Este dado, sugerido por Lima 
(2014), foi pensado em termos de “indicadores de cumprimento das MSE” e “indi-
cadores de reincidência” ou “resultados” da ação socioeducativa. Sabe-se que o 
efetivo cumprimento nem sempre significa que o adolescente de fato ressignificou 
seu ato, uma vez que o mesmo pode cumprir a MSE dentro de uma lógica retributi-
va, sem defrontar-se com as consequências do ato para a vítima, para sua família e 
para sua comunidade. Possivelmente, pode sentir que, cumprindo sua MSE, “está 
quites” com a Justiça, sem refletir sobre suas escolhas e as consequências delas. 

No entanto, não cabe desprezar o dado “índice de cumprimento”, uma vez 
que ele também reflete que há uma consciência de Justiça, embora ainda em ter-
mos retributivos. Feita essa ponderação, cabe ressaltar ainda que muitos jovens, 
mesmo sem confrontar-se com a vítima, conseguem ressignificar o ato e apresen-
tam um aumento da capacidade reflexiva ao final do cumprimento da MSE. 

Índices de cumprimento da MSE: No momento da coleta de dados, a situa-
ção de cumprimento de MSE dos 635 adolescentes do banco de dados do período 
considerado é apresentada na tabela a seguir:

Percebe-se que é alto o índice de cumprimento das MSE de LA e PSC. So-
mando os adolescentes que estavam em cumprimento efetivo (365 ou 57,5%) e 
aqueles que cumpriram integralmente (188 ou 30%) se atinge o índice de 87,5%. 
A taxa de adolescentes que estavam evadidos do atendimento, aguardando pro-
vidências, foi de 5,3%. Importante salientar que, no banco de dados, constava o 
óbito de dois adolescentes. Posteriormente, mas ainda em 2014, após a totaliza-
ção destes dados, mais um adolescente em cumprimento de MSE no CREAS foi 
assassinado. 

Reingresso: Embora tecnicamente seja complexo falar em reincidência, 
posto que seu conceito jurídico envolve trânsito em julgado, essa é a questão 
recorrente em entrevistas, reuniões e mesmo no cotidiano dos trabalhadores da 
socioeducação. As medidas que mais se aproximam deste indicador, no CREAS 
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de Caxias do Sul, são os níveis de adolescentes referente aos quais existia um 
processo anterior (indicando que houve uma nova MSE durante o transcurso da 
primeira) e de adolescentes egressos que retornam, após o cometimento de novos 
atos infracionais.  

 Dos 635 adolescentes acompanhados no período de julho de 2012 a julho 
de 2014, 414 adolescentes (65,2%) não possuíam processos anteriores, enquanto 
103 (16,2% possuíam). É importante destacar que este dado não foi informado em 
118 casos (18,6%). Dado equivalente a este, o fato do adolescente ser egresso do 
Serviço, apresentou resultados semelhantes no período: dos 635 adolescentes, 
506 (79,7%) não eram egressos do CREAS-MSE. Em 99 casos (15,6%) não ha-
via essa informação, enquanto 30 adolescentes (4,7%) eram egressos. Mesmo se 
todos os casos em que não foi preenchida no sistema a informação de que o ado-
lescente era egresso de MSE fossem, de fato, referentes a adolescentes egressos, 
eles somariam pouco mais de 20% e os que não são egressos continuariam sendo 
quase 80% dos adolescentes atendidos. Acredita-se que este é um indicador da 
efetividade do trabalho.

 Outro indicador é o índice de cumprimento das MSE, já discutido anterior-
mente.
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Um marco situacional é um recorte, um diagnóstico de um momento 
específico. Constitui a demarcação de uma determinada situação, 
em determinado contexto (territorialidade, temporalidade, contexto 
político, condições de trabalho, etc).

    Como o SINASE preconiza a articulação de várias políticas públicas (As-
sistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Segurança Pública 
(em nível municipal) e órgãos (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pú-
blica, Segurança Pública (Estadual), o Marco Situacional procurou analisar, embora 
sumariamente em alguns casos, todos esses atores que compõem o SINASE. No 
Marco Situacional Geral já foram descritos, embora brevemente, o Sistema de Jus-
tiça e segurança, o atendimento em meio fechado e a interação entre meio fechado 
e meio aberto. Na sequência, tendo por base, além do Plano Nacional Socioeduca-
tivo e as recomendações contidas na Minuta do MP/RS, serão descritas as redes 
de atendimento à criança, adolescente e jovem adulto, em MSE ou não, das políti-
cas públicas de Caxias do Sul diretamente ligadas ao SINASE. 

A atuação das políticas públicas de Assistência Social, Saúde, Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer e Segurança Pública será descrita em dois eixos, a saber: 

a) O adolescente/jovem adulto como usuário da política pública; e
b) Cada política pública como espaço de cumprimento da MSE de PSC. 
 Conforme as recomendações da Minuta do MP/RS, procurou-se, quando 

possível, identificar a(s) unidade(s) de Assistência Social, Saúde, Educação, Cul-
tura, Segurança Pública, bem como os equipamentos e eventual (is) programa (s) 
de esporte e lazer existente(s) em cada bairro/área, com a indicação da população 
atendida, mensalmente, em cada um destes equipamentos/unidades e programas, 
indicando a existência de demanda reprimida e porventura não atendida. Quando 
não foi possível elencar a quantidade de atendimentos mensalmente, cada política 
teve autonomia em relação ao período referente o qual apresentou seus dados, as-
sim como teve autonomia para selecionar quais dados considerou mais relevantes 
ao tema.  Foram apresentados serviços destinados a crianças (pelo seu aspec-
to preventivo em relação ao cometimento de atos infracionais), adolescentes (em 
MSE ou não) e jovens adultos (em MSE ou não). 

 5.1  ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Eixo 1: Crianças, adolescentes e jovens adultos como usuários da As-
sistência Social

 A Fundação de Assistência Social (FAS S) é uma Fundação do poder público 
municipal, gestora da Política Municipal de Assistência Social em Caxias do Sul. 
Os serviços ofertados por esta política no município foram reordenados de modo a 
atender as mudanças decorrentes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS 
2004), regulada pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH 
2006), pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), pela Nor-
ma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB SUAS/2012).

A Constituição Brasileira de 1988 instituiu no Brasil um relevante marco no 
processo histórico de construção de um sistema de proteção social, afiançando 

5 MARCO SITUACIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS
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direitos humanos e sociais como responsabilidade pública e estatal. A Assistência 
Social configura-se como possibilidade de reconhecimento público da legitimidade 
das demandas de seus usuários e como espaço de ampliação de seu protagonis-
mo (PNAS, 2005, pág.25). Foi definida pelo CF88, art. 194 como uma Política Pú-
blica, não contributiva, constituindo-se em Política de Proteção Social (MDS, 2011).

A Política de Assistência Social organiza-se, em âmbito Nacional, sob a for-
ma de um sistema Público, descentralizado e participativo, denominado Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS (NOB/SUAS 2012).

É uma política hierarquizada, com base no conceito de Proteção Social. En-
tende-se por proteção social as formas institucionalizadas que as sociedades cons-
tituem para proteger parte ou conjunto de seus membros (Di Giovanni, 1998). Ela 
se fundamenta na expansão de um padrão societário que afiança um padrão básico 
de vida e respostas dignas a determinadas necessidades sociais (Sposati, 2004). 
A proteção social no âmbito da Assistência Social consiste no conjunto de ações, 
cuidados, atenções e benefícios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção 
do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, a dignidade humana 
e a família como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. É 
hierarquizada em Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), 
sendo que a PSE possui níveis de complexidade (Média e Alta), por decorrência do 
impacto desses riscos no indivíduo e em sua família (BRASIL. NOB-SUAS, 2005).

 Proteção Social Básica (PSB): A PSB tem como objetivo a prevenção de 
situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e 
o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Essa Proteção prevê o de-
senvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivên-
cia e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação 
de vulnerabilidade apresentada. (MDS, 2013). Destina-se à população que vive em 
situação de vulnerabilidade social.

Vulnerabilidade Social

É entendida como situações que desencadeiam ou podem desencadear 
processos de exclusão social de famílias e indivíduos que vivenciam um contexto 
de pobreza, privações (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos); fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social; 
redução da capacidade pessoal/desvantagem por baixa capacidade simbólica e 
comportamental para enfrentar e superar os desafios com os quais se confrontam 
(BRASIL. PNAS, 2004).

 
A PSB tem um caráter preventivo, protetivo e proativo.
A ação preventiva tem por escopo prevenir ocorrências que interfiram no 

exercício dos direitos de cidadania. O termo ‘prevenir’ tem o significado de “pre-
parar; chegar antes de; dispor de maneira que se evite algo (dano, mal); impedir 
que se realize”. Assim, a prevenção no âmbito da PSB denota a exigência de uma 
ação antecipada, baseada no conhecimento do território, dos fenômenos e suas 
características específicas (culturais, sociais e econômicas) e das famílias e suas 
histórias. O caráter preventivo requer, dessa forma, intervenções orientadas a evi-
tar a ocorrência ou o agravamento de situações de vulnerabilidade e risco social, 
que impedem o acesso da população aos seus direitos.

A atuação protetiva significa centrar esforços em intervenções que visam 
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amparar, apoiar, auxiliar, resguardar, defender o acesso das famílias e seus mem-
bros aos seus direitos. Assim, a PSB deve incorporar em todas as intervenções o 
caráter protetivo, envidando esforços para a defesa, garantia e promoção dos direi-
tos das famílias. Cabe ressaltar que o caráter protetivo não é atribuição exclusiva 
da Assistência Social. A inserção da Assistência na Seguridade Social aponta que 
ela é uma política de proteção social articulada a outras políticas do campo social, 
também voltadas à garantia de direitos e condições dignas de vida (PNAS, 2004, 
pág. 25).

Já a atuação proativa está ligada ao reconhecimento, à tomada de respon-
sabilidade e à intervenção frente a situações–problema que obstaculizam o acesso 
da população aos seus direitos. A proatividade é o contrário de reatividade, que é 
a propriedade de reagir aos estímulos externos. Assim, ser proativo no âmbito da 
PSB é tomar iniciativa, promover ações antecipadas ou imediatas frente a situa-
ções de vulnerabilidade ou risco social, vivenciadas pelas famílias ou territórios, 
não esperando que a demanda “bata à sua porta”. A ação proativa tem por foco 
intervir nas circunstâncias que originaram as situações de vulnerabilidade e risco 
social, possibilitando a criação de instrumentos que permitem prever ocorrências 
futuras, bem como o contínuo aperfeiçoamento da ação, de modo a efetivar, o mais 
rápido possível, o acesso das famílias aos seus direitos.

Serviços de Proteção Social Básica
As ações de PSB se materializam em serviços, programas e benefícios so-

cioassistenciais executados pelos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) ou a eles referenciados através da rede socioassistencial.

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).
Constituem a unidade pública estatal territorializada em torno da qual se or-

ganizam e se referenciam os serviços de PSB. Caxias do Sul conta, atualmente, 
com 05 CRAS, distribuídos por região:

 Os serviços de PSB, descritos pela Tipificação Nacional e desenvolvidos 
pelos CRAS são:

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF: É exe-
cutado exclusivamente pelos CRAS. Tem como objetivo prevenir a ocorrência de 
situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios; desenvolver potencia-
lidades, o processo de autonomia e emancipação social; fortalecer vínculos sociais 
e familiares e apoiar famílias por meio da oferta de espaços coletivos de escuta e 
troca de vivências; promover o acesso a serviços socioassistenciais, direitos de 
cidadania, benefícios, programas de transferência de renda e contribuir para a me-
lhoria da qualidade de vida.  

Destaca-se que ações intersetoriais são fundamentais para o alcance dos 
objetivos do PAIF. O público usuário deste serviço, por ser predominantemente 
composto por famílias em situação de vulnerabilidade social, apresenta demandas 
que extrapolam o escopo da política de assistência social, demandando, por isso, 
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uma ação integralizada – que depende da articulação intersetorial. Assim, é im-
prescindível que as relações intersetoriais sejam garantidas pelo órgão gestor do 
município, de modo que os encaminhamentos realizados pelo PAIF sejam efetivos 
na garantia dos direitos das famílias (Orientações Técnicas sobre o PAIF, vol.II, pag 
68).

O PAIF oferta ações de atendimento como: acolhida, oficinas com famílias, 
ações comunitárias, ações particularizadas, encaminhamentos; bem como ações 
de acompanhamento familiar particularizado e acompanhamento familiar em grupo.

 Público Alvo: são as famílias residentes nos territórios de abrangência dos 
CRAS, em situação de vulnerabilidade social, anteriormente descritas. Conforme a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), o público prioritário é:

Famílias beneficiárias ou elegíveis ao Programa Bolsa Família (PBF)
Famílias do PBF cujo descumprimento de condicionalidades decorre de si-

tuações de vulnerabilidade social, em especial, aquelas que estão em “suspensão 
do benefício por dois meses”.

Famílias com membros elegíveis ou beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC);

Famílias beneficiárias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI 
com crianças e adolescentes com histórico de Trabalho Infantil.

Formas de Acesso: Por procura espontânea; por busca ativa; por encami-
nhamento da rede socioassistencial e por encaminhamento das demais políticas 
públicas.

IMPORTANTE: O atendimento por este serviço deve ser de total interesse e 
concordância das famílias e precedido de análise da equipe técnica do PAIF (Orien-
tações Técnicas sobre o PAIF, 2012, Vol. I, pg.28). Somente são acompanhadas 
as famílias que aceitam participar do processo de acompanhamento. O acompa-
nhamento familiar constitui um direito, portanto, sua participação não deve ser algo 
imposto (Orientações Técnicas sobre o PAIF, vol.II, pag 59).

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): O SCFV 
tem a finalidade de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocor-
rência de situações de vulnerabilidade e risco social. É um serviço realizado em 
grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressi-
vas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, com o objetivo de: Asse-
gurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações 
de afetividade e sociabilidade; Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais 
pelo resgate de suas culturas e a promoção de vivências lúdicas; Desenvolver o 
sentimento de pertença e de identidade; Promover a socialização e convivência. 
Pode ser executado nos espaços dos CRAS bem como nos serviços da rede socio-
assistencial sendo aos CRAS referenciados.

Público Alvo: são crianças, adolescentes e/ou pessoas idosas nas seguin-
tes situações:

Em isolamento social;
Em trabalho infantil;
Vivenciando violência e/ou negligência;
Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos;
Em acolhimento institucional;
Em cumprimento de MSE em meio aberto (grifo nosso);
Egressos de MSE (grifo nosso);
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Com medidas de proteção do ECA, conforme art. 100 e 101, inciso IV;
Crianças e adolescentes em situação de rua;
Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência;
Formas de Acesso: Por procura espontânea; por busca ativa; por encami-

nhamento da rede socioassistencial e por encaminhamento das demais políticas 
públicas.

Proteção Social Especial – PSE
A PSE organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter espe-

cializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares 
e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de 
famílias e indivíduos prevenindo o agravamento das situações de risco pessoal e 
social, por violação de direitos.

Risco Pessoal e Social por Violação de Direitos
O risco social é definido como a probabilidade de um evento acontecer no 
percurso de vida de um indivíduo ou família, podendo, portanto atingir qual-
quer cidadão (SPOSATI, 2001). Com base na PNAS(2004), no âmbito da 
Assistência Social, as situações de risco pessoal ou social por violação de 
direitos se expressam na iminência ou ocorrência de: violência intrafamiliar 
física e psicológica, abandono, negligência, abuso e exploração sexual, situ-
ação de rua, ato infracional, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar 
e comunitário, idosos em situação de dependência e pessoas com defici-
ência com agravos decorrentes de isolamento social (Guia de orientações 
técnicas do CREAS, 2011, pág.14).  

IMPORTANTE: O enfrentamento das situações de risco pessoal ou social 
por violação de direitos não compete unicamente à Política de Assistência Social, 
pelo contrário, sua complexidade exige a articulação e o desenvolvimento de ações 
complementares com outras políticas sociais e órgãos de defesa de direitos para 
proporcionar proteção integral às famílias e aos indivíduos (Guia de Orientações do 
CREAS, 2011, pág.15).

Considerando o grau de agravamento, a natureza e a especificidade do tra-
balho social ofertado, a atenção na PSE organiza-se sob dois níveis de comple-
xidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSE/MC) e Proteção 
Social de Alta Complexidade (PSE/AC).

Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSE/MC): A PSE/MC 
organiza a oferta de serviços de caráter especializado destinados ao atendimento 
à família e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos 
já citados acima, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos.

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): O 
CREAS é a unidade pública estatal de abrangência municipal, referência para a 
oferta de trabalho social com famílias e indivíduos em situação de risco pessoal 
e social por violação de direitos que demandam intervenções especializadas no 
âmbito do SUAS. A oferta de atenção especializada e continuada deve ter como 
foco a família e a situação vivenciada. Atualmente, Caxias do Sul conta com um 
CREAS, cujos serviços desenvolvidos são:

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivídu-
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os – PAEFI: Desenvolvido exclusivamente no CREAS, o PAEFI é um Serviço de 
apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros 
em situação de risco social por ameaça ou violação de direitos. Compreende 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação 
e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortaleci-
mento da função protetiva das famílias.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social 
por violações de direitos citadas acima. Atualmente, Caxias do Sul atende em PAE-
FI prioritariamente famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho 
infantil, violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual), situação de rua ou vi-
venciando negligência moderada, cujos conceitos foram definidos pela Resolução 
n° 4 da Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

Forma de Acesso: Demanda Espontânea; Encaminhamentos da Rede So-
cioassistencial, das políticas públicas setoriais, dos demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos, do Sistema de Segurança Pública; por identificação e encami-
nhamentos dos serviços de proteção e vigilância social.

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comuni-
dade: O Serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e o acompa-
nhamento aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 
em meio aberto, de LA e/ou PSC, determinadas judicialmente, contribuindo para 
o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal, familiar e 
social dos mesmos. Este Serviço já descrito no item 4.4. “Atendimento em Meio 
Aberto/ caracterização dos programas / serviços de atendimento”, articula-se de 
várias formas com os demais serviços da rede socioassistencial. Os adolescentes 
atendidos em MSE podem ser encaminhados ao SCFV, onde tem acesso prioritá-
rio, executado junto aos CRAS, podem estar, enquanto cumprem MSE, em acolhi-
mento institucional. Suas famílias podem estar sendo atendidas nessa rede, que 
também atua de forma preventiva. 

Em Assistência Social sempre é necessário pensar o usuário, seja ele crian-
ça, adolescente, adulto ou idoso, como parte de uma rede familiar e comunitária. 
Assim, ações extensivas à família e comunidade, embora não pareçam à primeira 
vista, estão relacionadas à questão infracional. Quando se parte da compreensão 
do ato infracional como expressão de um conjunto de necessidades não satisfei-
tas, percebe-se a importância de que estes serviços atuem de forma articulada, de 
modo a atingir as causas de tais atos, prevenindo sua ocorrência, contribuindo na 
reinserção social dos adolescentes em MSE e atendendo também os egressos e 
suas famílias/comunidades.

Além do PAEFI e MSE, serviços executados diretamente pelos CREAS, ou-
tras unidades de Proteção Social Especial referenciadas aos CREAS executam 
o Serviço de Proteção Especial a Pessoas Com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias.

Centro de Referência Especializado para População de Rua (Centro 
POP RUA): O Centro POP Rua é a unidade pública estatal de abrangência munici-
pal, referência para prestar atendimento à população em situação de rua. O Centro 
POP oferta espaço de guarda de pertences, higienização e alimentação, durante o 
dia, enquanto o usuário está no espaço físico do Centro, participando das ativida-
des desenvolvidas. O local serve de referência como endereço para a população 
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em situação de rua e desenvolve os seguintes serviços:

Serviço Especializado em Abordagem Social: tem como finalidade asse-
gurar o trabalho social de abordagem e busca ativa, que identifique, nos territórios, 
a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, 
situação de rua, dentre outras, referenciando-as ao CREAS. A abordagem social 
é realizada nos logradouros públicos, nas praças, ruas e avenidas, identificando e 
realizando a busca ativa das pessoas que estão em situação de rua para inserção 
no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e/ou demais políticas 
sociais.  

Público Alvo: crianças, adolescentes, adultos, idosos em situação de rua.
Forma de Acesso: busca ativa.

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua: oferta atendi-
mento em grupo e individual com o objetivo de prestar orientações, oficinas,  bem 
como realiza encaminhamentos para as demais políticas públicas, com o foco na 
construção de um novo projeto de vida baseado na autonomia do sujeito.

Público Alvo: Indivíduos e famílias que fazem da rua o seu espaço principal 
de sobrevivência e de ordenação de suas identidades possuindo ou não vínculos 
familiares

Forma de Acesso: Busca espontânea, busca ativa, encaminhamentos de 
outros serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade
A Fundação de Assistência Social oferta acolhimento institucional em dife-

rentes tipos de equipamentos destinados a famílias e/ou indivíduos com vínculos 
familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir a proteção integral. O aten-
dimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o 
convívio familiar e comunitário. O Serviço deve ofertar condições de habitabilidade, 
higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.
A FAS possui duas casas de Acolhimento Institucional, denominadas Casa 

Abrigo Estrela Guia e Casa Abrigo Sol Nascente, para atender até 20 crianças e 
adolescentes que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação 
de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de 
origem. O serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma residência e estar inse-
rido na comunidade, em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e con-
dições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade. Deve ofertar 
atendimento personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar 
e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na 
comunidade local. Além disso, possui uma terceira Casa de Acolhimento Institucio-
nal conveniada. 

Público Alvo: crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos de zero a 18 
anos sob medida protetiva de abrigo.

Forma de Acesso: Por encaminhamento da Vara da Infância e Juventude.

Serviço de Acolhimento Institucional Modalidade Casa Lar: A FAS con-
tratou doze Casas Lares, que se constituem em uma segunda modalidade de aco-
lhimento institucional. Cada casa tem a capacidade para atender até oito crianças/
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adolescentes, contando com educador residente/cuidador residente e um educa-
dor/cuidador auxiliar. O Serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais 
próximas do ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e de inte-
ração social com as pessoas da comunidade. Deve organizar ambiente próximo de 
uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre educador/cuidador residente 
e as crianças e adolescentes atendidos.

Público Alvo: crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos de zero a 18 
anos sob medida protetiva de abrigo.

Forma de Acesso: Por encaminhamento da Vara da Infância e Juventude.

Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e suas Fa-
mílias: Oferta acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade 
pessoas adultas e grupos familiares.

Casa de Passagem Carlos Miguel dos Santos: Serviço com unidade pró-
pria de acolhida e moradia de caráter temporário com funcionamento diuturno, 
destinado a pessoas adultas e famílias em situação de vulnerabilidade social. O 
atendimento é prestado ininterruptamente, colocando à disposição do usuário ali-
mentação e higienização.

Público Alvo: pessoas adultas em situação de rua e desabrigo, por aban-
dono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições 
de autossustento.

Forma de Acesso: demanda espontânea, encaminhamento da Rede Socio-
assistencial e demais políticas públicas.

Casa de Passagem São Francisco: A FAS, através de entidade convenia-
da, realiza acolhimento provisório e excepcional para adultos em situação de rua. 
Oferta alimentação, higienização e guarda de pertences. Atende em turno integral 
e ininterrupto em regime de plantão, com capacidade para atender 22 homens e 08 
mulheres.

Público Alvo: pessoas em situação de rua e desabrigo, por abandono e au-
sência de residência e sem condições de autossustento.

Forma de Acesso: demanda espontânea, encaminhamento da rede socioa-
ssistencial e intersetorial, preferencial referenciado pelo Centro Pop.

Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de 
Violência: A FAS, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Proteção 
Social, através da Coordenadoria da Mulher, oportuniza acolhimento institucional 
para mulheres com risco ou ameaça de morte em razão da violência doméstica e 
familiar. Tem capacidade para acolher até 20 mulheres acompanhadas de seus 
filhos. O endereço é sigiloso. Oferta também atendimento jurídico e psicossocial 
para as mulheres acolhidas.

Público Alvo: mulheres com risco ou ameaça de morte em razão da violên-
cia doméstica e familiar acompanhadas ou não de seus filhos.

Forma de acesso: Encaminhamento das políticas sociais públicas, Ministé-
rio Público ou Poder Judiciário.

2- A Assistência Social como espaço de cumprimento da MSE de PSC      

 Adolescentes com MSE de PSC são encaminhados também para cumprir 
a Medida nos espaços da Assistência Social, sejam eles espaços da F AS ou de 
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entidades (ONG´s) que executam serviços dessa política pública. Atualmente, das 
112 entidades parceiras credenciadas junto ao CREAS para receber adolescentes, 
21 são de Assistência Social. Além das ONG´s, os adolescentes cumprem MSE 
nos CRAS, no Setor de Transportes da F AS e no próprio CREAS (especialmente 
adolescentes com algum comprometimento mental ou dificuldade específica que 
enseje observação direta da equipe, ou no caso de adolescentes que não se adap-
taram ao local para o qual foram encaminhados).

5.2 SAÚDE

 É importante salientar que boa parte do texto do presente Plano é parte in-
tegrante do “Plano Municipal do Atendimento Socioeducativo- Atenção à Saúde do 
Adolescente em conflito com a Lei”, documento da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Caxias do Sul. Os gráficos e tabelas que constam nessa seção são re-
produções do referido documento, que oferecem dados sobre a população juvenil, 
em especial, sobre agravos à saúde e notificações de violência. 

Eixo 1: O adolescente, sua família e sua comunidade como usuários da 
Saúde

5.2.1 Política municipal de atenção à saúde do adolescente: A política 
municipal de atenção à saúde do adolescente de Caxias do Sul é coordenada pelo 
setor da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (ASCA) da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS) e tem por objetivo promover a atenção integral à saúde de 
adolescentes de 10 a 19 anos, considerando as questões de gênero, orientação se-
xual, raça/etnia, meio familiar, condições de vida, escolaridade e trabalho, visando 
à promoção da saúde, à prevenção de agravos e à redução da morbimortalidade.

É fundamental que a saúde deste segmento populacional seja incluída nas 
ações, programas e políticas em desenvolvimento no município, com fortalecimen-
to da articulação intersetorial e que sejam  abertos canais entre o setor saúde e a 
participação da própria comunidade, dos adolescentes e de suas  famílias, uma vez 
que as necessidades de saúde ampliada desta população ultrapassam as ações do 
setor saúde.

 A adolescência é uma fase complexa de passagem da infância para a vida 
adulta. O adolescente é um agente transformador das realidades, sujeito e cidadão 
ativo. No entanto, por serem considerados pessoas saudáveis, geralmente não 
têm a necessária atenção à saúde, limitando-se às questões de saúde reprodutiva. 
A política de atenção integral à saúde do adolescente propõe a reflexão sobre a 
necessidade de um modelo de atenção à saúde que seja integral, integrado e que 
responda às necessidades de saúde dessa população. Busca o entendimento da 
saúde em sua acepção mais abrangente, com suas diversas dimensões e múlti-
plos fatores causais, e que profissionais da saúde, família e sociedade em geral 
compreendam os processos e as necessidades deste grupo etário, assim como os 
fatores ambientais, sociais e culturais que afetam a sua saúde.

 A política municipal de saúde de Caxias do Sul está em consonância com 
as propostas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Rio 
Grande do Sul, através das Diretrizes Nacionais para Atenção Integral à Saúde de 
Adolescentes e Jovens. Além disso, segue marcos legais internacionais e nacio-
nais. Estes são instrumentos legais de proteção aos direitos dos adolescentes, es-
pecialmente relacionados à garantia do pleno exercício de seu direito fundamental 
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à saúde e à assistência social, em âmbito nacional e internacional.
Em âmbito internacional, tais marcos legais são os seguintes:
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Na-

ções Unidas (ONU) (1966, ratificado pelo Brasil em 1992).
Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU) (1989, ratificado pelo Brasil 

em 1990).
Os marcos legais nacionais são os seguintes:
Constituição Federal Brasileira, 1988;
Lei Federal nº 8069 (13/07/90): Estatuto da Criança e do Adolescente;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (20/12/96): Estabelece a incumbên-

cia da União na elaboração do Plano Nacional de Educação em colaboração com 
Estados, DF e municípios. Harmonizou-se com um novo conceito de saúde (Educa-
ção para a Saúde), conectado aos aspectos sociais e refletiu a preocupação e a es-
tratégia de reduzir a gravidez não planejada, AIDS e outras DSTs na adolescência.

Leis Orgânicas da Saúde:
     Lei 8080 de 19/09/90 (Lei do SUS – Sistema Único de Saúde); e
       Lei 8142 de 28/12/90: A saúde como um direito de todos.
      Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS):
      Lei nº 8742 (07/12/93): Direito à assistência social. Existência digna e 

justiça social.
A política municipal de atenção à saúde do adolescente tem os seguintes 

objetivos: Estimular o desenvolvimento de ações de promoção de saúde do ado-
lescente, articulando e potencializando os diversos espaços comunitários, em es-
pecial, a escola;

Realizar a vigilância à saúde no desenvolvimento de adolescentes a partir da 
Atenção Básica, identificando fatores de risco e de proteção às doenças e agravos, 
identificando as desarmonias no crescimento, os distúrbios nutricionais e compor-
tamentais, as incapacidades funcionais, as doenças crônicas e a cobertura vacinal, 
o uso de tabaco, álcool e outras drogas, a exposição às violências e acidentes e a 
saúde sexual e reprodutiva;

Estimular ações de incentivo à participação de adolescentes, fortalecendo 
o protagonismo juvenil, valorizando e identificando lideranças estudantis da comu-
nidade para participarem na solução de problemas que impactam efetivamente na 
saúde pública no âmbito de suas comunidades e na promoção da educação em 
saúde entre pares para uma melhor qualidade de vida;

Desenvolver ações de educação em saúde que valorizem a alimentação 
saudável, a prática de atividades de lazer, esportivas e culturais e ênfase na melho-
ria das relações afetivas familiares;

Estimular, de forma intra e intersetorial, o desenvolvimento de ambientes 
protetores às adolescentes grávidas, mães e pais adolescentes, na garantia de sua 
permanência na Escola, do acesso à profissionalização e fortalecimento dos laços 
familiares;

Identificar adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal, ar-
ticulando as políticas sociais básicas e a sociedade para uma ampla intervenção 
que favoreça a melhoria da qualidade de vida e promova ações de apoio, inclusão 
social, proteção e garantia de direitos;

Promover educação continuada, com espaços para troca de experiências, 
atualizações e estudos entre os profissionais, de forma intra e interinstitucional.
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5.2.2 Indicadores de Saúde do adolescente em Caxias do Sul 
Figura 1 – População residente em Caxias do sul por faixa etária e sexo:
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Conforme dados do IBGE, de 2000 a 2011, o número de óbitos em homens 
adolescentes indica a causa externa como a mais frequente causa de morte. As 
causas mais prevalentes são afogamentos, acidentes de transporte, quedas, 
agressões e lesões autoprovocadas. O quadro abaixo apresenta as notificações de 
violência contra jovens em Caxias do Sul ao longo de 2013.

A suspeita ou a ocorrência de violência contra crianças e adolescentes devem 
ser notificadas pelos profissionais de saúde através de notificação deste agravo à 
saúde. Esta notificação é encaminhada dos serviços para a secretaria municipal 
da saúde no setor de vigilância epidemiológica para doenças e agravos não trans-
missíveis (DANT). A partir daí são realizados os encaminhamentos imediatos para 
as instituições da rede de proteção ao adolescente da cidade – conselho tutelar, 
delegacia, ministério público. Estas notificações alimentam um sistema de vigilân-
cia do Ministério da Saúde - SINAN de violências. Este sistema possibilita além do 
diagnóstico situacional de violência, seu monitoramento e avaliação, possibilitando 
novas estratégias de ação para reduzir a violência. Abaixo são mostradas informa-
ções do ano de 2013 em relação a indicadores de violência contra adolescentes 
em Caxias do Sul:

Figura 3. Notificações de violência de Adolescentes (SINAN) por Unidade 
Básica de Saúde em 2013
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É interessante notar que a UBS com maior incidência de notificações de vio-
lência envolvendo adolescentes é a UBS Vila Ipê, que fica na região norte do mu-
nicípio, de abrangência do CRAS Norte. Esta é a região de CRAS que figura como 
segunda de maior incidência de atos infracionais, superada apenas pela região 
Centro, que engloba um número muito grande de bairros.

Os dados demonstram o quanto os adolescentes são vítimas de agravos à 
saúde, situação esta que necessita de ações intersetoriais para ser enfrentada. 
Compreendendo que os adolescentes em geral são saudáveis fisicamente e aces-
sam os serviços de saúde do nível primário (Unidades Básicas de Saúde – UBS) 
em raras situações de doença ou quando estão gestantes, a Atenção à Saúde da 
Criança e do Adolescente desenvolve as ações de saúde da política do adoles-
cente através de projetos e programas que tenham as escolas como parceiras de 
trabalho e como local onde os adolescentes se encontram. Estes programas são 
desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Caxias do 
Sul (SMED).  Os principais programas são:
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Programa Saúde na Escola (PSE): política intersetorial da Saúde e da Edu-
cação, foi instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286. Em Caxias do 
Sul, iniciou em 2013, após a possibilidade de adesão com o Ministério da Saúde 
e da Educação.  Neste programa, as políticas de saúde e educação voltadas às 
crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem 
para promover saúde e educação integral. O PSE constitui uma estratégia para a 
integração e a articulação permanente entre estas políticas e tem a participação 
dos profissionais da comunidade escolar e das equipes de profissionais da saúde. 
O PSE contribui para o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento 
integral e proporciona à comunidade escolar a participação em programas e pro-
jetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento das vulnerabilidades 
que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens 
brasileiros.

Essa iniciativa reconhece e acolhe as ações de integração entre saúde e 
educação já existentes e que têm impactado positivamente na qualidade de vida 
dos educandos. O município conta com um grupo de trabalho intersetorial (GTI) 
com profissionais da saúde, educação e parceiros de outras instituições. As ativida-
des do PSE são distribuídas em três componentes, descritos a seguir:

Componente 1: Avaliação das condições clínicas de saúde: tem como 
objetivo avaliar alunos das escolas do programa e possibilitar àqueles que apresen-
tam alterações de saúde os encaminhamentos para a rede de saúde. As avaliações 
pactuadas são:

Avaliação antropométrica: é um método de investigação em nutrição ba-
seado na medição das variações físicas de alguns segmentos ou da composição 
corporal global. Esta avaliação tem como objetivo identificar alterações nutricionais 
nos adolescentes e garantir o acesso à nutricionista e médicos, promover ações de 
alimentação saudável e prevenção deste agravo e estratégias de promoção de ati-
vidades físicas e orientações nutricionais sobre obesidade e desnutrição infantil. É 
aplicável em todas as fases do curso da vida e permite a classificação de indivíduos 
e grupos segundo o seu estado nutricional em:

Adequação Nutricional (Eutrofia): manifestação produzida pelo equilíbrio en-
tre o consumo e as necessidades nutricionais.

Carência Nutricional: situação em que deficiências gerais ou específicas de 
energia e nutrientes resultam na instalação de processos orgânicos adversos à 
saúde.

Distúrbio Nutricional: problemas relacionados ao consumo inadequado de 
alimentos, tanto por escassez quanto por excesso, como a desnutrição e a obesi-
dade.

A referência para a avaliação é a Norma técnica do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional – SISVAN, MS 2011.
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Avaliação oftalmológica: Tem como objetivo realizar a triagem de acuidade 
visual nos educandos (teste de Snellen) e identificar educandos com problemas 
visuais. Com a triagem realizada pelos profissionais de saúde capacitados, as alte-
rações visuais identificadas deverão ser encaminhadas para a avaliação oftalmo-
lógica em serviço especializado da SMS. O fluxo de acesso e disponibilização de 
exames e fornecimento de óculos é oferecido aos educandos do PSE através da 
adesão do município ao Programa Olhar Brasil. Estes educandos têm prioridade de 
acesso aos serviços.

 Avaliação da situação vacinal: Tem como objetivo a verificação das Ca-
dernetas de vacinação dos educandos, identificação de calendários desatualizados 
e posterior atualização das vacinas em atraso, de acordo com o calendário do Pro-
grama Nacional de Imunizações (PNI) do MS. De acordo com as orientações do 
PSE, as estratégias para atualização do calendário vacinal devem ser realizadas 
com o planejamento local e a disponibilidade da escola, da UBS e do CASE.

A ação de verificação do Calendário Vacinal deve ter ampla e prévia divulga-
ção e debate na comunidade escolar e seus responsáveis. Um comunicado oficial 
deve ser dirigido aos responsáveis pelos estudantes com a comprovação formal 
de autorização por parte destes. As ações de revisão e atualização do Calendário 
Vacinal em todas as dimensões devem estar inseridas no projeto político pedagó-
gico da escola, sendo trabalhadas anteriormente num contexto interdisciplinar, de 
forma situada e legítima em sala de aula, de maneira que a atividade em saúde a 
ser desenvolvida tenha sentido e esteja relacionada com o momento pedagógico 
e o conteúdo que os alunos estão trabalhando. É necessário e importante que os 
educandos sejam preparados sobre as atividades que serão realizadas, e não so-
mente avisados.

Para que as equipes do PSE realizem as atividades nas escolas e o registro 
das ações desenvolvidas é importante que todos os educandos possuam o Cartão 
Nacional de Saúde (CNS) ou solicitem sua confecção. As equipes de profissionais 
que estiverem realizando a triagem nas escolas deverão listar os nomes e o núme-
ro do CNS de todos os educandos no Mapa de Atividades coletivas.

Todos os educandos que apresentarem atrasos nos Calendários vacinais de-
tectados durante as verificações realizadas na escola pela equipe do PSE deverão 
ser encaminhados para atualização na UBS de referência de acordo com o ende-
reço da residência do aluno. No CASE, a atualização vacinal acontecerá dentro do 
ambulatório, com vacinas providenciadas com a equipe da sala de vacina da UBS. 
Na UBS, o adolescente em MSE no CASE será acolhido pela equipe, que solicitará 
a Caderneta de Saúde da Criança ou do Adolescente para realizar a atualização do 
Calendário Vacinal e os registros necessários.

Avaliação da saúde bucal: A atividade consiste na avaliação de saúde bu-
cal dos educandos, identificação de alterações e encaminhamento para consulta 
odontológica se necessário. A ação de avaliação da saúde bucal deve ter ampla e 
prévia divulgação e debate na comunidade escolar, especialmente entre adoles-
centes e seus responsáveis. Além da avaliação individual, ações coletivas devem 
ser executadas, preferencialmente, pelo auxiliar de saúde bucal (ASB), professo-
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res e nutricionistas, de forma a potencializar o trabalho do dentista em relação às 
atividades clínicas. Exemplo de atividades coletivas: Educação em saúde bucal e 
nutricional; escovação dental supervisionada; entrega de escova e, sempre que 
possível, orientação quanto ao uso de fio dental e aplicação tópica de flúor (ATF). 
Para se instituir a aplicação tópica de flúor de forma coletiva, deve ser levada em 
consideração a situação epidemiológica dos grupos populacionais locais em que a 
ação será realizada.

Há uma interface entre as equipes de saúde bucal das UBS com o Progra-
ma Dente na Boca: todos os educandos que apresentarem alterações durante as 
avaliações de saúde bucal realizada na escola pela equipe do PSE deverão ser 
encaminhados para consulta odontológica na UBS de referência ou odontólogo 
do CASE, com matriciamento com a equipe da UBS e serviços especializados de 
saúde. O acesso a estes serviços é intermediado pela UBS.

A ação de avaliação da saúde bucal deve ter ampla e prévia divulgação e de-
bate na comunidade escolar, especialmente entre adolescentes e seus responsá-
veis, e um comunicado oficial deve ser dirigido aos responsáveis pelos estudantes 
com a comprovação formal de autorização por parte destes. Além disso, em todas 
as dimensões, deve estar inserida no projeto político pedagógico da escola, sendo 
trabalhadas anteriormente num contexto interdisciplinar, de forma situada e legíti-
ma em sala de aula nos mais variados componentes curriculares, de maneira que 
a atividade em saúde a ser desenvolvida tenha sentido e esteja relacionada com 
o momento pedagógico do conteúdo que os alunos estão trabalhando. Do mesmo 
modo que outras avaliações, é importante que os educandos sejam preparados 
sobre as atividades  que serão realizadas e não somente avisados

Componente 2: Ações de promoção à saúde e prevenção de agravos: 
contempla as ações promoção à saúde e de prevenção de agravos e busca pro-
porcionar que os educandos sejam protagonistas de suas escolhas no processo 
de produção da própria saúde e do cuidado de si, provocando efeitos no desen-
volvimento saudável e do meio do qual estão inseridos. Devem ser trabalhadas as 
metodologias participativas (oficinas, teatros, rodas de conversa, jogos educativos) 
e atividades educativas do projeto político pedagógico de maneira sistemática. As 
ações pactuadas no PSE neste componente são:

Promoção da segurança alimentar e promoção da alimentação saudável;
Promoção da cultura da paz e direitos humanos;
Promoção da saúde mental no território no contexto escolar, em articulação 

com o GTI municipal;
Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE): direito sexual e reprodutivo e pre-

venção das DST, AIDS e Hepatites Virais;
SPE: prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas;
Promoção das práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas;
Promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável;
Prevenção das violências e acidentes;
Promoção da Saúde Mental no território escolar: criação de grupos de fa-

mílias solidárias para encontro e troca de experiências, com mediação da creche/
escola e/ou saúde e criação de grupos entre pares para fomento e estímulo ao pro-
tagonismo de adolescentes e jovens para administrar conflitos no ambiente escolar.

SPE: Formação de jovens multiplicadores para atuarem entre pares nas te-
máticas do direito sexual e reprodutivo e prevenção das DST/AIDS.
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Componente 3: Educação permanente da equipe: A equipe de saúde da 
UBS, da escola e do CASE fazem parte do Grupo de Trabalho Intersetorial Munici-
pal (GTI-M) do PSE. São realizados encontros mensais do GTI na SMS ou SMED 
para planejamento, monitoramento e educação permanente do PSE .As capacita-
ções para educação permanente destas equipes foram pactuadas contemplando 
os seguintes temáticas :  

Vigilância Alimentar e Nutricional
Promoção da alimentação saudável
Direitos sexuais e direitos reprodutivos e prevenção das DST/AIDS
Prevenção ao uso de Álcool e Tabaco, Crack e outras Drogas
Prevenção das violências
Ações de Promoção da Saúde: formação de Jovens Protagonistas para o 

PSE
Gestão intersetorial do PSE
Considerando a especificidade do trabalho a ser desenvolvido nos socioe-

ducativos de meio aberto e meio fechado, a implantação do programa busca de-
senvolver ações entre as UBS e as escolas contempladas através da assinatura do 
Termo de Compromisso do PSE entre as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e 
de Educação do Município de Caxias do Sul/ RS, assim como dos serviços envol-
vidos. A escola estadual Paulo Freire e a UBS Reolon, referência do CASE, assim 
como a escola estadual João de Magalhães e a UBS São Vicente, referências do 
CASEMI foram contempladas na adesão do PSE.  

A partir da adesão, são pactuadas e formalizadas as responsabilidades e 
metas inerentes à execução do Programa Saúde na Escola nos territórios de res-
ponsabilidade compartilhada, visando ao desenvolvimento das ações de promoção 
e atenção à saúde e de prevenção das doenças e agravos relacionados à saúde 
dos educandos.

Para que as equipes do PSE realizem as atividades nas escolas e os re-
gistros das ações desenvolvidas é importante que todos os educandos possuam 
o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a Caderneta de Saúde do Adolescente. As 
equipes de profissionais que estiverem realizando a triagem nas escolas deverão 
listar os nomes e o número do CNS de todos os educandos no Mapa de Atividades 
coletivas dos sistemas de informações da SMS e disponibilizar a Caderneta para 
todos os adolescentes, valorizando o momento de entrega deste documento sobre 
seu contexto, suas informações e seus registros.
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Projeto Saúde e Prevenção na Escola (SPE): é uma iniciativa interminis-
terial dos Ministérios da Saúde e da Educação que busca, por meio da articulação 
de ações entre os governos federal, estadual e municipal, promover a saúde sexual 
e reprodutiva, a redução da vulnerabilidade de adolescentes e jovens às DST´s, à 
infecção pelo HIV/Aids e à gravidez não planejada. O desafio é ampliar a cobertura 
das ações para toda rede de ensino fundamental e médio qualificando os servi-
ços de saúde para o acolhimento das demandas dos jovens. Com este objetivo, 
no município de Caxias do Sul, desde 2007, têm sido desenvolvidas estratégias 
integradas entre os setores da saúde e da educação, visando implementar ações 
locais nos diferentes territórios, concebendo a escola e a UBS como espaços pri-
vilegiados para desenvolvimento de estratégias de sensibilização e educação per-
manente dos adolescentes e dos jovens.

Um grupo gestor municipal formado por profissionais da SMS, SMED e 4ª 
CRE coordenam o projeto. Um grupo gestor local formado por UBS e escola tam-
bém pactua em termo de compromisso a parceria para a realização de ações em 
educação em saúde.

A partir de 2013, todas as UBS e todas as escolas passaram a fazer parte 
das ações do SPE, que é um dos eixos de trabalho dentro do PSE. Os profissionais 
de escolas e UBS participam de capacitações e elaboram planos locais de ação.

Ao final de cada ano ocorre a Mostra Municipal do SPE, que é organizada no 
dia 1° de dezembro, dia mundial de combate à AIDS . Diversas modalidades artís-
ticas (música, teatro, dança) são apresentadas buscando ter o adolescente como 
protagonista e a saúde como tema central. Os objetivos das Mostras do SPE são:

Produzir conhecimento sobre tecnologias em saúde através da apresenta-
ção oral e escrita das ações realizadas em parceria entre UBS/Escola/território;

Incentivar a prática da arte no ambiente escolar com intuito da promoção em 
saúde;

 Promover a confraternização entre os participantes do Curso de Formação 
Continuada em Saúde e Prevenção na Escola, estudantes, educadores e profissio-
nais de saúde do município de Caxias do Sul;

Estimular o protagonismo dos estudantes no município de Caxias do Sul. 
Entre as atividades que já foram apresentadas na Mostra SPE estão as seguintes:

EMEF Helen Keller: Atenção à sexualidade dos adolescentes surdos, teatro 
Bala Balada, apresentação de hip hop;

EMEF Fioravante Webber: Atividade física e cultural “Conscientizando para a 
Educação Sexual”, apresentação de ginástica artística e poesia;

UBS Galópolis: “A educação permanente como estratégia de proteção: um 
olhar sobre o abuso sexual infantil”

EMEF Luciano Corsetti e UBS Salgado Filho: “A gravidez precoce como 
abordagem indispensável na educação em saúde para adolescentes”, Projeto de 
pesquisa: “Planejamento familiar com diferentes olhares... E como o jovem vê”? 
Relato de um aluno portador de ataxia;

UBS São Leopoldo e EMEF Santa Corona: “Gênero e sexualidade”
UBS Vila Ipê e Escola Tancredo Neves: Equipe de Estratégia de Saúde da 

Família auxiliando no processo de produção da saúde e da educação das crianças 
em idade escolar e adolescentes;

UBS Reolon: Teatro “Melhor prevenir do que se ferrar”
EMEF Basílio Tcacenco: Teatro, vídeo e relato sobre a prática de bullying

Além desses programas, ocorreu a implantação da Caderneta de Saúde do 



70

Adolescente, que foi iniciada em Caxias do Sul no ano de 2011 através de ações 
intersetoriais entre UBS e escolas da área de abrangência, vinculadas ao projeto 
Saúde e Prevenção nas Escolas. Os três eixos principais de ação na implantação 
da caderneta, trabalhados com os adolescentes são:

 I -  Crescimento e Desenvolvimento  Saudáveis;
 II  - Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva;
 III - Redução da Morbimortalidade por Causas Externas.
O Eixo Crescimento e Desenvolvimento Saudáveis prevê as seguintes ações:
Captação de adolescentes pelas UBS, através de ações e atividades es-

tratégicas, para acompanhamento sistemático do crescimento/desenvolvimento e 
monitoramento vacinal;

Acolhimento, abordagem e encaminhamentos adequados;
Capacitação dos profissionais visando normatizações e padronizações das 

ações desenvolvidas nas UBS, possibilitando a atenção integral à saúde dos ado-
lescentes;

Promoção, prevenção e assistência a adolescentes com ações na perspecti-
va individual e coletiva, envolvendo as famílias, a escola e a comunidade;

Elaboração e disponibilização de material educativo e de apoio para o moni-
toramento do crescimento e desenvolvimento da população alvo;

Atenção integral à saúde de adolescentes com deficiências, através de aco-
lhimento, desenvolvimento de ações de promoção, assistência e reabilitação.

 No Eixo Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva as ações previstas são as se-
guintes:

Estímulo à participação de adolescentes como promotores de saúde sexual 
e reprodutiva;

Educação em saúde para a dupla proteção como elemento fundamental à 
saúde sexual e reprodutiva de adolescentes;

Sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde para a redução da 
morbimortalidade associada à gravidez na adolescência, com atenção especial à 
faixa etária de 10 a 15 anos de idade. Esse eixo conta com a atuação do Programa 
Primeira Infância Melhor (PIM) de Caxias do Sul, que monitora as gestantes com 
menos de 15 anos, identificadas pelo sistema de vigilância do pré-natal – SISPRE-
NATAL das UBS. Um monitor volante do PIM realiza visitas periódicas a estas ado-
lescentes com o objetivo de reforçar ações de saúde durante a gestação e no puer-
pério e dar orientações visando evitar uma nova gestação ainda na adolescência.

Incentivo aos profissionais da saúde para a realização de ações que fortale-
çam a identidade pessoal e cultural de adolescentes na perspectiva de um projeto 
de vida;

Articulação intra e intersetorial das diversas políticas, visando ações integra-
das e ou específicas para adolescentes.

 No eixo Redução da Morbimortalidade por Causas Externas, as ações são 
as seguintes:

Promoção de ações intersetoriais com foco na prevenção a agravos rela-
cionados ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas (em especial álcool, cocaína 
e crack) como fatores de vulnerabilidade para acidentes de trânsito, homicídios, 
suicídios, entre outras violências;

Contribuição para a redução da morbimortalidade por causas externas em 
adolescentes, em articulação com outros programas e políticas;

Encaminhamento aos serviços de referência a adolescentes vítimas de vio-
lência e aos agressores, especialmente na atenção à violência sexual;
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Estímulo aos profissionais da saúde na notificação dos acidentes e violên-
cias em articulação com o setor das Doenças e Agravos não Transmissíveis (DAN-
T´s) da Vigilância Epidemiológica. 

Incentivo à articulação e integração entre equipes de saúde do CASE e da 
SMS, assim como entre a equipe da SMS, SMED e FAS para acompanhar adoles-
centes egressos de MSE e suas respectivas famílias;

Estímulo dos profissionais de saúde para a análise de dados epidemiológi-
cos sobre a morbimortalidade de adolescentes, na sua área de atuação.

Projeto Caxias Ativa: A SMS, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (SMEL), desenvolve o Projeto Caxias Ativa, cujos objetivos são 
oferecer práticas corporais/atividades físicas para a comunidade, prevenir doen-
ças, promover a saúde, reduzir fatores de risco das doenças crônico-degenerativas, 
obesidade e morbidez. O projeto foi criado em 2009, atende a população a partir de 
18 anos dos grupos de hipertensos, diabéticos e idosos. As UBS que desenvolvem 
o projeto são: Belo Horizonte, Esplanada, Eldorado, Fátima Alta, Fazenda Souza, 
Forqueta, Mariani, Parque Oásis, Cristo Operário, Reolon, Sagrada Família, São 
Caetano, São Vitor Cohab, Século XX e Vila Ipê.

Vigilância em Saúde de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
(DANTS): setor da SMS desenvolve papel fundamental para as notificações efetiva 
e resolutivas de violência, através do Sistema de Informações de Agravos de Noti-
ficações de violência (SINAN) em todo o ciclo vital: crianças, adolescentes, adultos 
e idosos. As principais violências notificadas são: sexual, psicológica, física, maus 
tratos, negligência/abandono e autoagressão. A visibilidade das violências requer 
parceria com as demais políticas para ações compartilhadas visando ao atendi-
mento dessa demanda.
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Rede municipal de Saúde de Caxias do Sul
O cuidado à saúde ao adolescente em conflito com a lei, em cumprimento de 

MSE ou não, é realizado na Rede de Serviços de Saúde do Município de Caxias do 
Sul, que será descrita abaixo:

Atenção Básica: a Atenção Básica (AB) ou Atenção Primária à Saúde é um 
dos eixos estruturantes do Sistema Único de Saúde - SUS, porta de entrada do 
usuário adolescente e porta de entrada para a regulação aos serviços de saúde.

 A AB deve ter na constituição das redes de atenção à saúde uma proximida-
de ao cotidiano dos adolescentes e dos coletivos em seus territórios. Tal comple-
xidade se caracteriza pela exigência de trabalhar, a todo tempo e de acordo com 
cada situação, as dimensões orgânica, subjetiva e social do processo saúde-doen-
ça-cuidado, para que as ações de cuidado possam ter efetividade.

Neste contexto, a SMS formula, desenvolve e implanta políticas, programas 
e projetos que visem à promoção de uma saúde de qualidade aos usuários.

A rede organiza-se de forma ordenada em atenção básica, rede de média 
complexidade e rede de alta complexidade. A SMS aponta Serviços para os quais 
o município de Caxias do Sul é referência, elabora fluxos de acesso à rede assis-
tencial, desenvolve e organiza os serviços ofertados na Atenção Básica, Urgência 
e Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospi-
talar.

A rede de atenção básica é composta pelas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), que são serviços que realizam atendimentos de atenção básica integral, 
além de dar assistência e desenvolver ações de prevenção de doenças e promo-
ção do autocuidado em saúde, desde o atendimento por equipes de odontologia, 
generalista (clínico geral), enfermagem, assistente social, nutrição e especialida-
des básicas como gineco-obstetrícia e pediatria. Entendendo que a adolescência é 
o período de vida compreendido entre os 10 e 19 anos, o adolescente poderá ser 
atendido na atenção básica por uma equipe multidisciplinar.  

A UBS de referência da área de residência do adolescente é a principal porta 
de entrada ao sistema de saúde. Se o adolescente está em MSE em meio fechado 
ou em semiliberdade, a UBS de referência será a da área de localização da respec-
tiva unidade, conforme segue:

CASE: UBS de referência: UBS Reolon
CASEMI : UBS de referência: UBS São Vicente   
Atualmente a composição da Rede de Atenção Básica em Saúde é constitu-

ída por 47 UBS, sendo 22 de Saúde da Família e 25 Unidades da Saúde Tradicio-
nais.

A Estratégia de Saúde da Família é composta por 37 equipes de Saúde de 
Família e 18 Equipes de Saúde Bucal.  Há na rede municipal 175 Agentes Co-
munitários de Saúde (ACS) com 15 equipes de Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS), mantendo uma cobertura da Saúde da Família de 22,55%.

Com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta aos problemas de saú-
de da população na Atenção Básica, o Ministério da Saúde, através da Portaria 
nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 04 de março de 2008, criou os 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), que são constituídos de uma equi-
pe multiprofissional que presta assessoria e apoio matricial em saúde mental às 
equipes das UBS e serviços de apoio. Devido à complexidade no atendimento das 
necessidades de saúde da população e tendo em vista o aumento na utilização 
dos serviços de saúde, estão sendo implantados quatro Núcleos de Apoio a Saúde 
da Família – NASF em Caxias do Sul, que irão abranger os seguintes territórios e 
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micro áreas de abrangência:
NASF A – Território de abrangência: Bairros Centenário, Fátima Alta, Fátima 

Baixa e Parque Oásis;
NASF B – Território de abrangência: Esplanada, São Caetano, Salgado Filho;
NASF C – Território de abrangência: Belo Horizonte, Santa Fé e Vila Ipê; e
NASF D – Território de abrangência: Mariani, Reolon e São Vicente.

 Assistência Farmacêutica para adolescentes em conflito com a lei: A 
Missão da Assistência Farmacêutica é garantir aos usuários do SUS de Caxias do 
Sul o acesso regular aos medicamentos padronizados, assegurar o seu uso racio-
nal e qualificar as etapas do Ciclo da Assistência Farmacêutica.      

Os adolescentes em MSE de Internação têm acesso à dispensação dos me-
dicamentos prescritos pelos profissionais médicos ou odontólogos para o profissio-
nal de enfermagem do CASE.

 Rede de Média Complexidade: Os serviços que compõem a rede de média 
complexidade, tanto para diagnósticos quanto para atendimento das especialida-
des médicas, são disponibilizados às Unidades de Saúde através de fluxos organi-
zados entre os serviços executantes e os serviços solicitantes. A partir da necessi-
dade de acesso aos serviços de nível secundário, o adolescente atendido na UBS 
pela equipe de saúde é agendado pela Central de Regulação Ambulatorial para as 
especialidades de saúde que estão nos seguintes locais:
           Centro Especializado de Saúde – CES,
           Ambulatório Central da Universidade de Caxias do Sul (UCS),
           Ambulatórios do Hospital Pompéia,
           Ambulatórios do Centro de Saúde,
           Ambulatório Clélia Manfro, entre outros.   
          Os serviços especializados que atendem os adolescentes são: ambulatórios 
de infectologia, urologia, traumatologia e ortopedia, dermatologia, cardiologia, oftal-
mologia, pneumologia, neurologia, nefrologia, cirurgia, saúde auditiva, homeopatia, 
fisioterapia.    

Os exames laboratoriais e radiológicos são disponibilizados em serviços pró-
prios do município ou em serviços contratualizados. Dependendo da complexidade 
do exame, a UBS poderá agendá-lo ou, em caso de exames com maior complexi-
dade, encaminhar a solicitação para o departamento de auditoria e regulação (DA-
CRA) na SMS para programação e liberação do mesmo (por exemplo tomografia 
computadorizada, ressonância magnética). Neste caso, o documento utilizado é 
o Boletim de Referência e Contra Referência (BRCR) da SMS de Caxias do Sul, 
que se constitui em um instrumento para o encaminhamento do usuário na rede de 
serviços.

O adolescente em MSE tem prioridade de agendamento nos serviços de 
saúde, conforme necessidade, através de estratégias pactuadas entre as equipes 
de saúde (UBS, PA 24 horas, CAPS, Centro à Vida, CES, CEO) e os serviços de 
atendimento aos adolescentes (CASE, CASEMI e CREAS).  

Centro de Especialidades Odontológicas – CEO: O Centro de Especia-
lidades Odontológicas (CEO) é um estabelecimento de saúde, classificado como 
Ambulatório de Especialidade em odontologia e oferece os seguintes serviços: 
diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; perio-
dontia especializada (tratamento gengival); cirurgia oral menor dos tecidos moles e 
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duros; endodontia (tratamento de canal); atendimento a pessoas com deficiência e 
prótese dentária. O fluxo de acesso a este serviço é realizado pela UBS através de 
boletim de referência e contra referência.

Central de Exames Complementares: serviço próprio do município de 
Caxias do Sul, com objetivo de prestar apoio no diagnóstico e monitoramento das 
condições de Saúde dos usuários do SUS. O setor tem como missão realizar exa-
mes de análises clínicas: imunologia, bioquímica, hematologia, microbiologia, co-
agulação, sorologia, carga viral, CD4 e CD8, e disponibiliza ainda exames de ra-
diodiagnóstico com raio-X convencional para toda a rede de assistência do SUS, 
exames ecográficos. É referência para patologia e citopatologia. Os exames são 
solicitados pelos médicos das UBS ou do CASE e regulados pela UBS de referên-
cia destas unidades socioeducativas.

Rede de Alta Complexidade: A alta complexidade na rede de saúde SUS de 
Caxias do Sul, relacionada às internações hospitalares, é ofertada pelos hospitais 
Geral, Pompéia e Virvi Ramos. Conta com 140 leitos, assim distribuídos:

 Clínica Professor Paulo Guedes: Transtorno Mental e Etilismo para ambos 
os sexos;

Hospital Virvi Ramos: 22 leitos masculinos para usuários de saúde mental 
(transtornos mentais e dependência química);

 Hospital Sagrada Família, no município de São Sebastião do Caí: 07 leitos 
para transtorno mental e dependência química para ambos os sexos;

 Centro Especializado de Saúde Mental: nove leitos, sendo quatro para ido-
sos, três para adultos e dois para crianças/adolescentes.

Hospital Geral: seis leitos para transtornos mentais (três masculinos e três 
femininos) e um leito para gestantes.

Central de Regulação de Leitos: A Central de Regulação de Leitos é o setor 
da SMS responsável pela regulação dos leitos hospitalares dos estabelecimentos 
de saúde vinculados ao SUS, próprios, contratados ou conveniados. A capacidade 
instalada de leitos deve atender às diversas clínicas, cirúrgicas, UTI e retaguarda 
de prontos-socorros. Tem como competências: Organizar, no âmbito municipal e 
regional, a assistência de média e alta complexidade; utilizar adequadamente os 
leitos SUS para os usuários deste sistema, respeitando as normas de regulação do 
município, atentando para a superlotação dos hospitais de referência; aumentar a 
rotatividade dos leitos hospitalares, garantindo a qualidade da assistência prestada 
e organizar a oferta de serviços de saúde de acordo com a demanda, respeitando 
a equidade no acesso. Quando há necessidade de encaminhamento do adoles-
cente para leito de observação no PA 24 horas ou leitos hospitalares, o profissional 
da UBS ou do CASE entra em contato com este serviço, através do telefone 3290 
4575. Este serviço (CRL) é o responsável por providenciar o leito.      

Serviços de Urgência e Emergência: O Pronto Atendimento 24 horas – P.A. 
24 horas é um serviço destinado ao atendimento de pacientes em situação de ur-
gência. É importante que, antes de ir para o P.A 24 horas, o adolescente passe pela 
sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. O P.A. só deverá ser procurado 
em caso de risco de vida ou quando a UBS estiver fechada. O Pronto Atendimento 
ainda realiza procedimentos como suturas, além de dar o suporte necessário para 
as UBS, entre outros serviços. Quando há necessidade de atendimento no PA 24 
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horas, os profissionais do CASE e do CASEMI entram em contato telefônico com o 
médico de plantão, que receberá o adolescente em local apropriado para o atendi-
mento, priorizando conforme a situação, este atendimento. As equipes das unida-
des acompanham o adolescente.  

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192: O Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é um programa que tem como finalidade 
prestar socorro à população em casos de urgência e emergência (situações em 
que o paciente tem risco de morte). Seu funcionamento é 24 horas por dia, com 
equipes de profissionais de saúde que realizam atendimentos de urgência e emer-
gências, locais de trabalho e vias públicas. O contato é realizado das instituições 
socioeducativas com o SAMU e o médico regulador dá os devidos encaminhamen-
tos conforme a situação.

Política de Atenção à Saúde Mental de Caxias do Sul

Em consonância com a Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Lei 
10.216/02, que busca consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto e 
comunitário, Caxias do Sul possui uma rede consolidada de serviços em saúde 
mental denominada RAPS (Rede de Atenção Psicossocial). Esta rede de serviços 
está voltada ao cuidado das pessoas que apresentam sofrimento psíquico e/ou 
transtornos mentais em decorrência ou não do uso abusivo e prejudicial de álcool 
e outras drogas. Seu objetivo é ofertar atenção integral aos usuários e familiares, 
singularizando o atendimento de acordo com as necessidades de cada um.

Para os adolescentes em MSE no CASE, CASEMI e CREAS há um canal 
de contato direto com o Núcleo de Saúde Mental através do e-mail saudemental@
caxias.rs.gov.br. Frente às necessidades levantadas pelas equipes destes serviços, 
os mesmos contatam o núcleo e solicitam o atendimento necessário em psicote-
rapia e/ou psiquiatria. Para tanto, foi definido um modelo específico de Boletim de 
Referência e Contrarreferência a ser preenchido pelo solicitante. O Núcleo recebe 
o e-mail, faz o agendamento com prioridade e reencaminha um retorno para o 
requerente, que recebe o documento e leva o adolescente para o atendimento, 
quando o mesmo se encontra no CASE ou CASEMI, ou repassa para a família con-
duzir o adolescente, quando o mesmo está em MSE de meio aberto (LA ou PSC) 
no CREAS.

No caso da necessidade do atendimento ser em Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS), o solicitante contata diretamente o serviço requisitado, uma vez que 
todos os CAPS atendem na modalidade porta aberta e livre demanda.

Além dos atendimentos, a Saúde Mental disponibiliza capacitações aos pro-
fissionais das unidades socioeducativas no Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Saúde e as equipes de matriciamento (NASF), que, juntamente com as equipes 
dos serviços da atenção básica, discutem e propõem alternativas e estratégias 
para melhor condução de casos, levando em consideração não apenas o Plano 
Terapêutico Singular (PTS) local dos usuários, mas estendendo-se na continuidade 
após a sua alta/desligamento.

Os serviços que compõem a RAPS são:
CAIS Mental: ambulatório de média complexidade em saúde mental que 

presta atendimento psiquiátrico a crianças, adolescentes e adultos com transtornos 
mentais e/ou sofrimento psíquico e atendimento psicológico (psicoterapia) a crian-
ças e adolescentes.
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APOIAR: ambulatório de média complexidade em saúde mental que presta 
assistência especializada a crianças/adolescentes vítimas de situações de maus 
tratos e violência (abuso sexual, físico, psicológico e negligência) e suas famílias. 
Este ambulatório atende casos encaminhados como Medida Protetiva, de modo 
que o acesso se dá exclusivamente através de órgãos de proteção (CT, MP, JIJ, 
DPCA) e nos casos de famílias atendidas pelo PAEFI (CREAS) cujas crianças/ado-
lescentes também vivenciaram tais situações.

Clínica Convergência (prestador de serviços em psiquiatria): ambulatório 
de psiquiatria que presta atendimento psiquiátrico para crianças, adolescentes e 
adultos.

Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA-UCS): serviço que presta atendi-
mento psicológico para crianças, adolescentes e adultos e realiza avaliações psi-
cológicas para todas as faixas etárias.

Psicoterapia Clélia Manfro: serviço que presta atendimento psicológico 
para adultos a partir de 17 anos.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS):
CAPS IJ Aquarela (CAPS infanto-juvenil): serviço que oferece atenção em 

saúde mental para crianças/adolescentes com sofrimento psíquico grave, objeti-
vando redução dos sintomas, prevenção de (re)internações e promoção da rein-
serção social.

CAPS Cidadania: Serviço de saúde mental voltado ao atendimento de adul-
tos com transtorno mental grave e persistente. Oferta cuidados de equipe multipro-
fissional, visando manter e fortalecer os vínculos com a família e com a comunida-
de.

CAPS AD III Reviver (CAPS Álcool-Drogas): Serviço de saúde mental que 
presta assistência especializada para pessoas com dependência e/ou uso prejudi-
cial de álcool e outras drogas e seus familiares, possuindo atendimento diurno e 
noturno.

Centro de Atenção à Vida Novo Amanhã (CAPS 24horas): serviço de saú-
de mental que presta assistência especializada para pessoas que apresentam de-
pendência e/ou uso prejudicial de álcool e outras drogas e seus familiares, possuin-
do atendimento diurno e noturno.

Consultório de Rua: modalidade de atendimento extramuros dirigida a usu-
ários de drogas que vivem em condições de maior vulnerabilidade social e dis-
tanciados da rede de serviços em saúde. Os atendimentos, de orientação e pre-
venção, são realizados em locais previamente demarcados. Serviço vinculado ao 
CAPS AD III Reviver.

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT): serviços substitutivos que 
atendem à diretriz de desinstitucionalização de pacientes com sofrimento psíquico 
grave, sendo estratégicos no processo da desospitalização e reinserção social. 
Caxias do Sul conta com quatro SRT´s, sendo dois do Tipo I (para usuários com 
maior autonomia) e dois de Tipo II (para usuários com maior grau de dependência).

Unidade de Acolhimento Adulto: serviço que oferece acolhimento transi-
tório a adultos do sexo masculino com necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas. Funciona como uma casa na qual pessoas em processo 
de reabilitação nos CAPS AD recebem apoio profissional e de reinserção social, 
podendo permanecer por um período de até seis meses.

Urgência e Emergência em Psiquiatria do PA 24 horas: objetiva atender 
crises e episódios graves, que demandam atendimento de urgência/emergência até 



77

a estabilização (crises psicóticas, intoxicações graves, ideação/tentativa suicida).

Eixo 2 -  A Saúde como espaço de cumprimento da MSE de PSC
A política de Saúde também recebe adolescentes para cumprimento de PSC 

em seus serviços. Atualmente, 24 UBS´s estão cadastradas junto ao CREAS para 
receber estes adolescentes. No entanto, destas, oito não tem recebido. Como a 
demanda de adolescentes é muito elevada, é necessário ampliar as parcerias com 
as diversas políticas. A recusa de algumas UBS´s é uma dificuldade para o CREAS, 
que precisa encaminhar os adolescentes a locais que lhes sejam viáveis para o 
cumprimento de PSC. Por outro lado, compreende-se a recusa de algumas entida-
des tendo em vista que o Termo de Parceria ora praticado remonta a uma, talvez a 
duas gestões municipais atrás, de modo que é necessário que seja revisto e repas-
sado às novas coordenações. Semestralmente, o CREAS organizava momentos de 
contato com as entidades que recebem PSC para assessoria, mas, após 2012, não 
se conseguiu mais fazer esses momentos em virtude da demanda de trabalho e o 
CREAS tem feito isso isoladamente, através de visitas institucionais, quando surge 
algum problema ou intercorrência. Assim, é necessário chamar o gestor da política 
pública de Saúde, revisar o Termo de Parceria e constituir ações de assessoria do 
CREAS junto às entidades, o que está sendo pensado através da construção de 
um Programa Intersetorial para a PSC, como será descrito adiante.

5.3 EDUCAÇÃO

O Plano Municipal de Educação de Caxias do Sul está em fase de elabora-
ção, com prazo até novembro de 2014, por determinação do Conselho Nacional de 
Educação. Assim como o presente Plano, o PME também é plano decenal, no qual 
um dos princípios é a Educação é direito de todos.

O município de Caxias do Sul conta com aproximadamente 40.000 estudan-
tes em 39 escolas municipais de Educação Infantil e 86 de Ensino Fundamental. 
Destas, 17 contam com Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A rede municipal conta com 3.251 professores. Cabe ressaltar que 95% des-
ses educadores possuem curso superior, sendo que 64% em nível de pós-gradu-
ação, especialização, mestrado ou doutorado. Há uma preocupação constante da 
administração municipal com formação atualizada e permanente. Todas as escolas 
de Ensino Fundamental contam com coordenadores pedagógicos, que possuem 
formação continuada e curso específico para esta função.

Quanto à gestão democrática, há eleição de diretores, Círculo de Pais e 
Mestres, Conselho Escolar e Grêmios Estudantis. Os programas mantidos pela 
SMED envolvem ações integradas entre secretarias e instituições, ampliando a 
jornada escolar.

A Tabela a seguir apresenta a distribuição das escolas no município, confor-
me as 16 regiões administrativas. As escolas são classificadas em escolas de Pe-
queno Porte (PP), Médio Porte (MP) e Grande Porte (GP). Também são apontadas 
as escolas de meio rural.
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Educação Integral: A proposta educacional da escola de tempo integral 
promoverá a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas e o com-
partilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola, profis-
sionais de outras áreas, famílias e demais atores sociais, sob a coordenação da 
escola e de seus professores, visando a melhoria da qualidade da aprendizagem 
e da convivência social, a diminuição das diferenças de acesso ao conhecimento e 
aos bens culturais, em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis. 

O currículo de turno integral se constitui em um currículo ampliado em rela-
ção ao currículo básico previsto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação 
(800 horas ou 200 dias). Há uma determinação do Ministério da Educação para 
que, até 2024, 50% das escolas tenham turno integral e o município, na medida do 
possível, está se adequando.

Turno Inverso: Além do Turno Integral, existe a possibilidade de a escola 
contar com programas de Turno Inverso (ou contraturno escolar), que consiste em 
atividades extracurriculares. Em Caxias do Sul, o turno inverso pode ocorrer através 
dos Programas “Mais educação”, “AABB Comunidade” ou em Centros Educativos 
atualmente vinculados à Assistência Social (da FAS ou de Organizações Não Go-
vernamentais). A rede municipal de Educação de Caxias do Sul possui quase 40 mil 
alunos (39.634), sendo que 3.525 são atendidos em alguma destas modalidades 
de turno inverso (1.117 no “Mais Educação”, 66 no “Mais educação- Educação in-
fantil”, 50 no “AABB Comunidade”, 200 em Centros Educativos Públicos e 2.102 em 
Centros Educativos Não Governamentais. Coloca-se aí um grande desafio, uma 
demanda de 36.109 alunos que não têm, ainda, acesso ao contraturno escolar. Os 
programas de turno inverso serão melhor descritos a seguir.

Programa Mais Educação: As escolas das redes públicas de ensino esta-
duais, municipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo 
com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos macro-
campos de acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, 
direitos humanos em educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, 
comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza 
e educação econômica. O quadro a seguir sumariza os dados do Programa Mais 
Educação no município.
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Programa de Integração AABB Comunidade: objetiva promover o desen-
volvimento integral de crianças e adolescentes, estudantes de escolas públicas, 
por meio de ações educacionais que favoreçam a inclusão socioprodutiva e am-
pliem a consciência cidadã. O Programa é uma parceria Fundação Banco do Brasil 
e Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.

Demais serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos e turno 
inverso

 Caxias do Sul tem um grande número de entidades que, em parceria com o 
poder público, desenvolvem este trabalho. A tabela a seguir evidencia as escolas 
municipais, distribuídas nas 16 regiões administrativas, incluindo o número total de 
alunos, os alunos do Programa Bolsa Família (cujo cumprimento de condicionali-
dades é monitorado pelas políticas de Assistência Social, Saúde e Educação) e os 
respectivos serviços de turno inverso (ONGS ou entidades de Assistência Social).
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Projeto SPE: O Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), já descrito 
na seção sobre a política municipal de Saúde, é uma iniciativa interministerial dos 
Ministérios da Saúde e da Educação que busca, por meio da articulação de ações 
entre os governos federal, estadual e municipal, promover a saúde sexual e repro-
dutiva e a redução da vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças sexual-
mente transmissíveis (DST), à infecção pelo HIV/AIDS e à gravidez não planejada. 

O desafio nesse projeto é ampliar a cobertura das ações para toda rede de 
ensino fundamental e médio e qualificar os serviços de saúde para o acolhimento 
das demandas dos jovens, de modo a aumentar o compromisso com a saúde dos 
mesmos no ambiente escolar e comunitário. Com essa orientação, no município de 
Caxias do Sul, desde 2007, tem sido desenvolvidas estratégias integradas entre os 
setores de saúde e educação, visando implementar ações locais e integradas nos 
diferentes territórios, concebendo a escola e a  UBS como espaços privilegiados 
para desenvolvimento de estratégias de sensibilização e educação permanente 
dos jovens.

Programa Saúde na Escola (PSE): Como já descrito na política de Saúde, 
este programa faz uma avaliação geral de saúde de todas as crianças/adolescentes 
daquela escola. As avaliações são antropométricas, oftalmológicas, odontológicas 
e vacinais de todos os alunos matriculados.  O Programa iniciou em 2013 e foram 
eleitas sete escolas prioritárias, dada a quantidade de avaliações que são feitas. É 
uma política intersetorial em que a saúde e a educação, voltadas às crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira, unem-se para promover 
saúde e educação integral. 

A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e das 
demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do PSE implica mais do 
que ofertas de serviços em um mesmo território, pois deve propiciar a sustentabili-
dade das ações a partir da conformação de redes de corresponsabilidade. Implica 
colocar em questão como esses serviços estão se relacionando, qual o padrão co-
municacional estabelecido entre as diferentes equipes e serviços e que modelos de 
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atenção e de gestão estão sendo produzidos nesses serviços. A articulação entre 
Escola e Rede Básica de Saúde é a base do Programa Saúde na Escola. O PSE 
é uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da 
cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras.

Programa CIPAVE busca integrar a comunidade na prevenção de acidentes 
e violência escolar todas as escolas possuem sua comissão formada por pais, alu-
nos, direção, professores e funcionários, proporcional ao número de alunos matri-
culados. Este Programa, que será mais amplamente descrito adiante, conta com a 
atuantes parcerias do Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e Prote-
ção Social, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Ur-
bana, 12º Batalhão de Polícia Militar, 5º Comando Regional de Bombeiros, Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, Delegacia de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e Polícia Civil.

Caderneta do adolescente: também já foi descrita na política de saúde e, 
resumidamente, envolve ações articuladas no território entre UBS e escola, que 
trabalham a implementação da caderneta e a saúde do adolescente de um ponto 
de vista de educação para a saúde e cuidado de si. 

Projeto Família na Escola – Escola para Pais: A comunidade é atingida 
nas ações da SMED através do Projeto Família na Escola- escola para Pais, ligado 
ao Gabinete da SMED, que iniciou suas atividades em 2013, por adesão de cada 
escola. Atualmente 33 escolas aderiram ao projeto, que consiste em palestras pro-
feridas por voluntários  junto aos pais, conforme os temas elencados por eles ou 
pela escola.

Ações Complementares: Atividades socioeducativas e culturais, nas esco-
las, em turno contrário, como musica, dança, teatro, capoeira, fotografia, banda e 
coral.

 Eixo 2- A Educação como espaço de cumprimento da MSE de PSC
 Do mesmo modo que a saúde, os adolescentes chegam ao sistema de ensi-

no tanto como usuários quanto através do encaminhamento para cumprimento de 
PSC. A política de Educação recebe adolescentes para cumprimento de PSC nas 
escolas. Atualmente, 46 escolas públicas (municipais e estaduais) estão cadastra-
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das junto ao CREAS para receber estes adolescentes. No entanto, destas, 04 não 
tem recebido. Como a demanda de adolescentes é muito elevada, é necessário 
ampliar as parcerias, que são insuficientes para a quantidade de adolescentes em 
PSC no município.  

A recusa de algumas escolas ou a colocação de muitas condições, que aca-
bam excluindo aquele adolescente do encaminhamento e exigindo que cumpra 
em outro local, muitas vezes longe de sua moradia, é uma dificuldade para o meio 
aberto, que precisa encaminhar os adolescentes a locais que lhes sejam viáveis 
para o cumprimento da PSC. Por outro lado, assim como no caso da Saúde, com-
preende-se a recusa de algumas escolas tendo em vista que o Termo de Parceria 
ora praticado remonta a uma, talvez a duas gestões municipais atrás, de modo que 
é necessário que seja revisto e repassado às novas Direções. Semestralmente, 
o CREAS organizava momentos de contato com as entidades que recebem PSC 
para assessoria, mas, após 2012, não se conseguiu mais fazer esses momen-
tos em virtude da demanda de trabalho e o CREAS tem feito isso isoladamente, 
através de visitas institucionais, quando surge algum problema ou intercorrência. 
Assim, é necessário chamar o gestor da política pública de Educação (municipal e 
estadual) para rediscutir o Termo de Parceria e constituir ações de assessoria mais 
continuadas do CREAS junto às escolas. Mas não basta apenas rediscutir o termo 
de parceria, mas promover um reordenamento do acompanhamento de PSC no 
município, de modo a torná-lo mais abrangente e integrar as políticas públicas na 
execução, prevendo as estratégias de acompanhamento mais contínuas às entida-
des que recebem os adolescentes. Com esta finalidade, nos meses de novembro, 
dezembro, janeiro e fevereiro, será proposto um GT que irá apresentar sua propos-
ta até março de 2015.

5.4 CULTURA

Eixo 1: O adolescente, sua família e comunidade como usuários da Cul-
tura

Caxias do Sul é uma das primeiras cidades que aderiu ao Sistema Nacional 
de Cultura. Possui Secretaria, Conselho, Fundo e Plano Municipal de Cultura.  O 
município é referência  nacional no programa “Pontos de Cultura”, tendo em vista 
que possui vários pontos de cultura atuando em rede. A Secretaria Municipal da 
Cultura (SMC) desenvolve inúmeras ações direcionadas às crianças e aos  ado-
lescentes. Estas ações são dirigidas a todos os adolescentes do município, inde-
pendente de estarem em cumprimento de MSE. O acesso à cultura é direito de 
crianças e adolescentes e é muito importante para a prevenção da violência, bem 
como para a ressocialização dos adolescentes que já se envolveram em algum ato 
infracional. O Quadro 3  apresenta as atividades desenvolvidas ao longo de 2013 e 
o público diretamente atingido:
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Eixo 2: A Cultura como espaço para cumprimento de MSE de PSC:

 Assim como outras políticas públicas, a Cultura recebe adolescentes como 
usuários de suas ações e também é uma política parceira para execução de MSE 
de PSC em seus serviços.  

 A Biblioteca Pública já desenvolveu, e continuará desenvolvendo e propon-
do, ações socioeducativas junto ao CREAS/MSE e aos demais serviços que aten-
dem adolescentes em MSE, como o CASE e o CASEMI, por meio de projetos de 
incentivo à leitura, como as Rodas de Leitura e a Contação de Histórias, além de 
outros projetos e ações que se mostrarem adequadas.

Objetivando qualificar o atendimento socioeducativo ao adolescente em 
MSE, a SMC vem, nos últimos anos, procurando incluir em suas atividades cultu-
rais e artísticas adolescentes encaminhados pela F AS. Além de participarem das 
atividades, tais adolescentes cumprem a MSE de PSC em espaços da Secretaria. 
Um dos espaços que é bastante solicitado é a Biblioteca Pública, que tem recebido 
adolescentes encaminhados pelo CREAS/MSE e pelo Fórum. Atualmente estão 
em cumprimento de PSC junto à Biblioteca Pública quatro adolescentes.

     
5.5 ESPORTE E LAZER

Eixo 1: O adolescente, sua família e comunidade como usuários do Es-
porte e Lazer

 Caxias do Sul conta com uma Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
(SMEL). Cerca de 90% do orçamento da Secretaria é destinado ao público de 
crianças e adolescentes, incluindo ações de paradesporto e lazer inclusivo. As ativi-
dades esportivas, direcionadas a esse público, em MSE ou não, também possuem 
um caráter preventivo em relação à questão dos atos infracionais.

Eixo 2: Esporte e Lazer como espaços para cumprimento de MSE de 
PSC:

Atualmente, a SMEL não está cadastrada junto ao CREAS para receber ado-
lescentes em MSE de PSC. Considera-se muito importante que tal parceria seja 
firmada. Isso está previsto no ECA (1989) e na Lei do SINASE (2012).
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 5.6 SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

 Eixo 1: O adolescente, sua família e comunidade como usuários da Se-
gurança Pública

 A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) 
foi criada a partir da Lei Municipal 6.853, de 26 de dezembro de 2005, tendo ini-
ciado suas atividades em 2006. Tem como objetivo a elaboração e execução de 
políticas municipais para a prevenção e combate à violência, potencializando, inte-
grando e harmonizando as ações das forças públicas, cabendo-lhe construir solu-
ções, envolvendo todo o sistema de segurança pública, em um campo de proteção 
social. Através do GGIM/Gabinete de Gestão Integrada Municipal, criado a partir do 
Decreto Lei, vem realizando a articulação de organismos das diferentes esferas de 
governo.

 A incorporação de Caxias do Sul ao Sistema Único de Segurança Pública 
(SUSP) colocou o município em sintonia com a Política Nacional de Segurança Pú-
blica e pautou a discussão da segurança dentro do governo municipal, ao mesmo 
tempo em que aglutinou a participação da sociedade, dirigindo-se à criação de con-
dições favoráveis para efetivar uma política eficaz e legítima de segurança cidadã. 
Em especial, qualifica o município para a execução dos programas e projetos desti-
nados à promoção e defesa da vida, através das políticas de promoção de direitos 
humanos e inclusão social, com projetos intersetoriais destinados aos recortes da 
população mais vulnerável e à violência urbana.

Conforme o Art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do 
Estado, direito e responsabilidade de todos. Exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, atua através dos seguintes 
órgãos: polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias 
civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares. Além disso, conforme o § 8º 
do mesmo artigo, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas 
à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

No município de Caxias do Sul, a SMSPPS observa os seguintes aspectos:
O grande aumento da violência nos centros urbanos nos últimos 20 anos;  
A necessidade crescente de políticas de prevenção, que podem e devem ser 

desenvolvidas pelos municípios;
Embora as polícias sejam do Estado e da União, existe uma percepção de 

que o município pode fazer muito pela Segurança nas áreas social e urbana (pre-
venção). As pessoas moram nas cidades e é natural que cobrem dos prefeitos 
ações de segurança pública. Programas sociais que tratam de jovens, prevenção  
ao uso de drogas, novas possibilidades de lazer e educação, preparação profis-
sional, são programas de prevenção à violência e, portanto, de segurança pública.

Daí a importância de investir em metodologias e tecnologias para rastrear a 
criminalidade e, assim, tomar decisões quanto ao investimento em ações de pre-
venção.

A SMSPPS tem as seguintes estruturas legais de relacionamento, assesso-
ramento, articulação e planejamento:

Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M)
Comissão Municipal de Defesa Civil
Conselho Municipal de Defesa e Segurança
 A SMSPPS contribui diretamente na prevenção de atos infracionais e atua 

de modo a reduzir a aplicação de MSE, priorizando ações de resolução autocom-
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positiva de conflitos. Neste sentido, tem um papel muito importante no SINASE, 
especialmente no aspecto preventivo.

 Possui uma Diretoria de Segurança Pública, a qual estão ligadas a guarda 
Municipal e a Defesa Civil, e uma Diretoria de Proteção Social, que engloba cinco 
coordenadorias: Coordenadoria da Juventude, Coordenadoria da Acessibilidade, 
Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria da Igualdade Racial e Coordenadoria de 
Segurança Alimentar e Inclusão Social.

Diretoria de Segurança Pública: tem como objetivo coordenar a elabora-
ção e execução das políticas municipais de prevenção e combate à violência. Den-
tro desta diretoria, estão a Guarda Municipal e a Defesa Civil.

 A Guarda Municipal, criada pela Lei Municipal Nº 48 de 16 de dezembro de 
1997, tem como missão proteger bens, serviços e instalações do município, cola-
borar com órgãos de fiscalização municipal, além de realizar ações preventivas e 
educativas. Conta com 16 viaturas, cinco motocicletas, duas vans/bases móveis, 
um micro-ônibus, uma base móvel de videomonitoramento, dentro do Programa 
“Crack, é possível vencer”. O efetivo é composto por 184 guardas municipais, tendo 
em seu organograma: Direção, Gerente da Escola de Formação, Gerente de Fis-
calização de Postos, Fiscais Operacionais e Chefias de Equipe, distribuídos em 44 
postos de trabalho, uma central de atendimento, uma central de alarmes, respon-
sável pelo monitoramento de 233 prédios públicos e um setor de projetos. A Guarda 
Municipal é uma corporação armada e uniformizada, que tem uma atuação muito 
ativa na prevenção da violência em Caxias do Sul, desenvolvendo os seguintes 
programas:

 
 Programa CIPAVE/Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e 

Violência Escolar: criado pela Lei Municipal em 2003, é uma parceria entre SMED 
e SSPPS, com o objetivo diagnosticar as vulnerabilidades no âmbito escolar, pla-
nejando ações que visam à resolução dos problemas de forma viável e eficaz. 
Ele é formado por cinco eixos de trabalho, executado por seis instituições: Polícia 
Federal, 5º Comando Regional de Bombeiros, Guarda Municipal, 12º Batalhão de 
Polícia Militar, Escola Municipal de Trânsito e Polícia Rodoviária Federal. A Guarda 
Municipal integra a CIPAVE desde 2009, através de palestras, teatros e pintura de 
muros com desenhos desenvolvidos pelos alunos das escolas da rede municipal de 
ensino com temáticas preventivas. As Comissões são compostas por professores, 
alunos, Direção e funcionários, cada segmento em número proporcional ao número 
de alunos de cada Escola. Os membros das Comissões são capacitados, elaboram 
Plano de Ação e cronograma de atividades com base em cinco Eixos de trabalho; 
proteção do patrimônio; prevenção de incêndios e primeiros socorros; educação 
para o trânsito; prevenção da violência escolar; prevenção ao uso de drogas.

 Programa Municipal de Pacificação Restaurativa: outro programa de âm-
bito municipal, inédito no país, implantado por iniciativa da SMSPPS, é o Progra-
ma Municipal de Pacificação Restaurativa, criado através da Lei N° 7.754, de 29 
de abril de 2014. Este consiste num conjunto articulado de estratégias inspiradas 
nos princípios da Justiça Restaurativa, abrangendo atividades de pedagogia social, 
promotoras da Cultura de Paz e do diálogo e implementadas mediante a oferta 
de serviços de solução autocompositiva de conflito. A estrutura do programa con-
templa três Centrais de Pacificação Restaurativa, destinadas ao atendimento da 
população, uma estrutura executiva, destinada a integrar e articular as diversas 
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políticas setoriais visando a coesão entre as forças sociais e a interrupção das as-
pirais conflitivas. É desenvolvido a partir de parceria entre Poder Público Municipal, 
Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e forças policiais, tendo 
se constituído em uma referência em práticas inovadoras contribuindo para o en-
frentamento complexo da violência. A Guarda Municipal de Caxias do Sul, desde o 
início, tem participado desse processo e contribuído decisivamente para o sucesso 
deste programa.

 Adesão ao Programa do governo Federal “Crack, é possível vencer”: Consi-
derando o lançamento pelo governo Federal do “Programa Crack, é possível ven-
cer”, em 2013, o município de Caxias do Sul realizou adesão tendo em vista o 
crescimento da problemática do Crack na cidade, a qual faz parte da agenda do 
Governo Municipal e das ações desenvolvidas pela SMSPPS, através da Guarda 
Municipal, que coordenam o Comitê Gestor Municipal do programa. Em julho de 
2014 o município foi escolhido para participar do Projeto Redes da SENAD, tendo 
em vista o trabalho realizado pelo poder público municipal desde 2012 com as For-
ças Tarefas contra o Crack.

Centro de Ações Preventivas da Guarda Municipal de Caxias do Sul 
(CAP): foi criado para criar, elaborar, planejar e executar projetos e ações preventi-
vas. O setor conta com uma equipe formada por Guardas Municipais, apoiada por 
uma equipe técnica de Assistentes Sociais e Agente

Administrativo. A equipe do CAP realiza diversas atividades, entre elas o ela-
boração de projetos voltados a prevenção contra a violência, que são encaminha-
dos ao Ministério da Justiça por meio de convênio com a SENASP, para a captação 
de recursos visando a melhoria técnica e gerencial da instituição. Outra atividade 
do setor é a realização de ações preventivas dentro das escolas e das comunida-
des, através de palestras, oficinas, reuniões, círculos de paz entre outras.

 Projeto “A Guarda Municipal Integrando a Rede de Proteção e Inclusão 
Social: na Busca da Cidadania ao Jovem em Situação de Risco”: Desenvolvido 
desde 2007, este projeto tem como objetivo geral desenvolver ações mediadoras 
de conflitos e de vulnerabilidades, bem como motivadoras da convivência pacífica e 
democrática, combatendo e neutralizando, por meio de ações socioeducativas, as 
ações e relações conflitantes que possam comprometer as pessoas e a convivên-
cia harmoniosa. Os públicos-alvo são escolas, alunos e comunidades.

 Projeto na comunidade Canyon: Em 2008, a Guarda Municipal iniciou 
uma ação focada na mediação de conflitos e encaminhamentos na comunidade 
Canyon, região vulnerável da cidade, através de palestras e oficinas de cidadania. 
Posteriormente, foram agregadas ao projeto atividades esportivas e assistenciais, 
em parceria com a SMEL e atendimentos familiares através do PAIF do CRAS de 
referência (região norte). Em 2011, retomou-se a articulação da rede social, am-
pliando o número de entidades envolvidas inicialmente, criando o Grupo de Traba-
lho Intersetorial, que discute e define encaminhamentos articulados para famílias 
em situação de vulnerabilidade social grave na comunidade. Com base na ação 
desenvolvida no projeto-piloto do Núcleo Canyon, desenvolveu Projeto de Rees-
truturação da Guarda Municipal, em 2010 foi aprovado pela Secretaria Nacional 
de Segurança Pública um projeto equivalente tendo como proposta a promoção de 
segurança e cultura de paz na comunidade do Complexo Jardelino Ramos, outra 
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região prioritária, com estratégia de ação voltada para a articulação da comunidade 
e da rede socioassistencial.

 
 Projeto Gestão Local da Violência e Criminalidade: no ano de 2011 foi 

elaborado este projeto, também aprovado pela Secretaria Nacional de Seguran-
ça Pública, que resultou na capacitação operativa e técnica da Guarda Municipal, 
na publicação da cartilha Rede de Serviços Socioassistenciais e na realização do 
curso “Gestão de Processos de Pacificação Social”, em 2013, envolvendo apro-
ximadamente 500 representantes das diferentes políticas públicas, de organiza-
ções não governamentais e lideranças comunitárias. Foram 140 horas aula, tendo 
dentre os temas articulação de redes locais, mediação de conflitos e comunicação 
não violenta. Resultado dessa estratégia, criaram-se, em 2014, as 10 Redes de 
Pacificação Social, que estão organizadas em diferentes territórios, considerando 
as 15 Regiões Administrativas, iniciando a implementação de ações de prevenção 
da violência, propostas no curso realizado em 2013.

 Guarda Escolar: a partir da necessidade da comunidade escolar, a Guarda 
Municipal constituiu uma guarnição, denominada Guarda Escolar, que realiza o 
atendimento das ocorrências através de um processo de trabalho que contempla 
diversas práticas restaurativas para mediar e resolver pacificamente os conflitos 
gerados dentro do ambiente escolar.

A Guarda Escolar é subordinada ao CAP/Centro de Ações Preventivas da 
Guarda Municipal, com um enfoque operacional, realizando atividades de policia-
mento ostensivo no atendimento as ocorrências dentro e entorno das escolas.

O serviço operacional das guarnições serve para reforçar o trabalho de pre-
venção desenvolvido pelas equipes do setor, por meio de palestras e oficinas pre-
ventivas no enfrentamento à violência escolar;

A Guarda Escolar auxilia as escolas nos encaminhamentos necessários para 
cada ocorrência, realizando seu papel de Agente de Segurança Pública Articula-
dor da Rede de Proteção Social do Município. As informações geradas a partir 
das ocorrências atendidas em cada escola pela Guarda Escolar são registradas, 
constando número de ocorrências, rondas efetuadas, encaminhamentos realiza-
dos, bem como a qualificação dos atores. As ocorrências são repassadas através 
da CO/Central de Operações, setor responsável por filtrar as mesmas, otimizando 
e priorizando os atendimentos, quando as escolas entrarem em contato através 
dos telefones informados.

As guarnições auxiliam também nos deslocamentos das equipes palestran-
tes, quando necessário. A Guarda Escolar também é responsável pelo acompanha-
mento de entrada e saída das escolas que necessitam de maior atenção, podendo 
utilizar equipamento eletrônico para revista pessoal, bem como o acompanhamen-
to do recreio na parte externa do pátio, inibindo a presença de pessoas não auto-
rizadas nesses locais. As guarnições informam o CAP sobre denúncias das quais 
tenha conhecimento, sendo repassadas às autoridades competentes, com exceção 
das situações que forem pegas em flagrante delito.

 Atualmente a operacionalização da Guarda Escolar compreende o atendi-
mento de suas ocorrências de uma forma diferenciada, sendo constituída por uma 
equipe de quatro servidores da corporação, que trabalham nos dias úteis, interca-
lando seus plantões entre o trabalho operacional, ou seja, na viatura atendendo 
diariamente as ocorrências escolares e atuando também  no trabalho preventivo do 
CAP, realizando palestras, oficinas, círculos de paz entre outros, abordando temas 
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como Drogadição, Violência Escolar, Dano Patrimonial e Violência Ambiental, Cul-
tura de Paz e valorização da Vida, Segurança Pública com Cidadania, e demais te-
mas correlacionados. Com essa metodologia de trabalho, os agentes são destaca-
dos uma ou duas vezes por semana, ficando no trabalho preventivo com os alunos 
e a comunidade escolar. No atendimento das ocorrências, são utilizadas diversas 
práticas restaurativas para mediar os conflitos gerados dentro do ambiente escolar, 
conforme passos e ferramentas abaixo, para resolução pacífica desses conflitos:

 Escuta individual da direção da escola e professores envolvidos no fato, 
para obtenção das informações da situação e pactuação dos encaminhamentos, 
bem como das outras partes envolvidas no fato, permitindo a análise e tomada de 
decisão dos encaminhamentos adequados e possíveis para resolução do conflito. 
Cada situação do cotidiano requer análise diagnóstica do contexto e plano especí-
fico de intervenção. No entanto, foram elencadas algumas possibilidades cabíveis 
para a maioria dos casos:

1ª - Escuta individual da direção da escola e professores envolvidos no fato 
para obtenção das informações da situação e pactuação dos encaminhamentos;

2ª - Escuta individual das outras partes envolvidas no fato;
3ª - Análise e tomada de decisão dos encaminhamentos adequados e possí-

veis para resolução do conflito.
Considerando as peculiaridades de cada situação atendida, o plano de in-

tervenção para cada situação parte de uma análise diagnóstica do contexto, indica 
algumas possibilidades para abordagem:

1º Possibilidade: Mediação do conflito no local, no ato. Ex. conflitos recentes, 
de baixa complexidade e gravidade, originados por motivos fúteis e banais, onde os 
envolvidos mostram-se dispostos a resolver e restabelecer o bom relacionamento;

2º Possibilidade: Encaminhamento para mediação do conflito no local agen-
dado para encontro posterior. Ex. Casos idênticos ao anterior, mas que requerem 
a participação de outros atores importantes e que não se encontram no local no 
momento;

3º Possibilidade: Encaminhamento à mediação do conflito para a Central 
de Pacificação Restaurativa da Infância e Juventude, na UCS ou para a Central 
Comunitária de Pacificação Restaurativa, no CRAS Norte, conforme a situação. 
Ex.: casos mais complexos onde a origem do conflito remete a fatos antigos, não 
resolvidos e que não terão solução com apenas uma abordagem;

4º Possibilidade: Encaminhamento à Delegacia para registro de ocorrência 
policial. Ex.: Atos infracionais graves, tais como posse de drogas ou armas. Nesses 
casos, é possível que a ocorrência gere uma MSE.

 O objetivo da Guarda Escolar, bem como do CAP é a integração da institui-
ção policial com as escolas, auxiliando a resolução dos conflitos, bem como colabo-
rar para a garantia de condições para o exercício do papel do professor no contexto 
escolar, apoiando o corpo docente na resolução dos conflitos ocorridos, evitando a 
presença da policia. Algumas diretrizes orientam o processo de trabalho:

Postura ética e confiança são elementos estruturantes em qualquer interven-
ção;

Atuação articulada com o gestor local da escola, buscando sempre o fortale-
cimento da sua autoridade pedagógica;

Abordagem pautada na tranquilidade, na imparcialidade, na igualdade e na 
equidade com a participação de todas as partes envolvidas;

Valores fundamentais da Justiça Restaurativa sustentam o trabalho: paz, 
justiça, cidadania, diálogo, não julgamento, responsabilidade, respeito, esperança, 
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entre outros.
 O policiamento escolar trabalha em cooperação preventiva com a comunida-

de escolar para identificar, priorizar e resolver os problemas existentes. Essa parce-
ria busca proporcionar a integração entre educadores, educandos, guardas muni-
cipais e demais profissionais, com o intuito de melhorar a segurança e a educação 
nas escolas, bem como promover a qualidade de vida da comunidade escolar. 
Normalmente, uma intervenção dura aproximadamente duas a três horas, depen-
dendo da gravidade da situação. Na sua grande maioria, os conflitos e atos infracio-
nais atendidos pela Guarda Escolar tiveram resoluções satisfatórias e, dificilmente, 
ocorre reincidência dos envolvidos em situações semelhantes que venham a de-
mandar novas intervenções da equipe. Isso demonstra o grau de resolutividade e 
a qualidade da intervenção dos agentes, resultado dos processos de qualificação 
desenvolvidos nos últimos anos, inclusive com apoio financeiro da SENASP. Na 
avaliação dos atores envolvidos, houve uma redução no número de episódios vio-
lentos, bem como da sua gravidade, demonstrando a dimensão do processo de 
mudança ocorrido e a importância de ações nesse nível. Isso comprova o acerto da 
estratégia adotada pela Guarda Municipal de Caxias do Sul, nos últimos anos.

 Os atuais indicadores de violência escolar constituem-se das ocorrências 
atendidas com o apoio da Guarda Escolar, dentre elas: tráfico e consumo de dro-
gas, lesão corporal, constrangimento ilegal, ameaça, maus-tratos, atos infracionais 
de natureza sexual, furto, roubo, dano ao patrimônio, resistência, desobediência, 
desacato e rixa. Durante o período que compreende os meses de abril e julho de 
2014, que é o tempo de funcionamento da Guarda Escolar de Caxias do Sul, foram 
realizadas 584 ações internas e externas: rondas externas, intervenções internas, 
recreio, entrada e saída de alunos. Destas, 18 geraram Boletim de Ocorrência, en-
volvendo agressão/lesão, desordem, posse de entorpecentes, ameaça, apreensão 
de objetos, desacato, dano patrimonial e furto, sendo que, com maior incidência, 
aparecem agressão/lesão e porte de entorpecentes, cada qual com 30%.

 Em 2013, conforme levantamento dos números registrados de forma online 
pelas escolas do município, através do programa CIPAVE, aconteceram 31.592 
incidentes no ambiente escolar, os quais geraram 3.024 ocorrências, somente no 
âmbito municipal. Houve uma redução desses números nos últimos anos, devi-
do às prontas intervenções dos órgãos integrantes da Comissão, Guarda Munici-
pal, Brigada Militar, Delegacia de Proteção à Criança e do Adolescente, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Federal, Escola Municipal de Trânsito, seja por meio de ações 
preventivas, como palestras aos alunos, professores e comunidade em geral, seja 
em ações diversas e de mediação, ou mesmo de repressão. A Guarda Escolar, no 
primeiro semestre de 2014, atendeu 66 ocorrências envolvendo atos infracionais, 
sendo que destes, em apenas 18 casos, houve necessidade de registro policial. Os 
demais tiveram resolução imediata no local com os atores envolvidos e não gera-
ram aplicação de MSE.

 Neste sentido, a SMSPPS, através da Guarda Municipal de Caxias do Sul, 
vem inserindo em suas ações conceitos apontados pelo Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), propondo ações que se destinam à 
prevenção, controle e repressão da criminalidade, atuando em suas raízes socio-
culturais, além de articular ações de segurança pública com políticas sociais. As 
diretrizes estruturantes das ações realizadas pela da Guarda Municipal vem sendo 
pautadas pelos enunciados do Artigo 3º do PRONASCI, que estabelece importan-
tes caminhos, dos quais destacamos três que aparecem como fios condutores do 
projeto ora proposto:
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Criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias;
Promoção da segurança e da convivência pacífica;
Promoção e intensificação de uma cultura de paz, de apoio ao desarmamen-

to e de combate sistemático aos preconceitos.
 Outro aspecto também apontado pelo PRONASCI é o fortalecimento da 

Guarda Municipal, tendo em vista a necessidade de uma presença no cotidiano 
das comunidades, com a missão de difundir o conceito de segurança cidadã com 
base em práticas preventivas, por isso solicita repasse de investimentos por parte 
do Governo Federal. Os quadros a seguir sumarizam as ações de Oficinas, Pales-
tras e Círculos de Paz promovidos pela Guarda Municipal na cidade ao longo dos 
anos de 2011, 2012 e 2013.

Com as frequentes qualificações e os atendimentos preventivos da Guarda 
Municipal,em 2014 reduziram-se os números de ações, pois a equipe do CAP otimi-
zou os atendimentos,  alterando a metodologia de intervenção, buscando melhores 
resultados nos objetivos estipulados.

A Guarda Escolar mediou pacificamente a maioria dos conflitos gerados na 
comunidade escolar, encaminhado para registro policial somente os atos infracio-
nais e crimes com maior gravidade. O município possui 85 escolas municipais, de 
modo que a Guarda Escolar é auxiliada pelas demais equipes motorizadas da cor-
poração no atendimento diário das ocorrências.

Das 584 intervenções entre abril e julho de 2014, 65 foram motivadas por 
atos infracionais, mas em apenas 18 foi necessário o registro policial, conforme 
quadro acima. O atendimento da Guarda Escolar para a resolução de um conflito, 
dura aproximadamente 2 horas, chegando em alguns casos a mais de 3 horas, 
dependendo da gravidade da situação. Na sua grande maioria, os conflitos, atos 
infracionais e crimes atendidos pela Guarda Escolar tiveram resoluções satisfató-
rias, dificilmente havendo reincidência dos envolvidos em situações semelhantes.
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Esses números salientam a atuação da Guarda Municipal e a relevância de 
uma Segurança Pública pautada, também, no aspecto preventivo.

 Defesa Civil:  A Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) foi institu-
ída pelo Decreto Municipal nº 8.625, de 1996. Objetiva atender a comunidade nas 
ações de Defesa Civil nas fases: Preventiva; de Socorro, Assistencial e Recupera-
tiva.

 Direção de Proteção Social:
 Tem por objetivo coordenar as ações de órgãos subordinados, potencia-

lizando a elaboração de políticas sociais alternativas para a segurança pública, 
identificando problemas pontuais e estabelecendo relações em todas as áreas 
responsáveis, numa mobilização ampla e participativa. Suas ações, através das 
coordenadorias da Juventude, da Acessibilidade, da Mulher, da Igualdade Racial 
e Segurança Alimentar atingem diretamente e indiretamente os adolescentes e jo-
vens adultos do município que estão em MSE ou não. Constitui-se de cinco coor-
denadorias, conforme segue:
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 Coordenadoria da Juventude: A Coordenadoria da Juventude é um órgão 
permanente ligado à Secretaria de SMSPPS da Prefeitura de Caxias do Sul. Tem 
por objetivo geral trabalhar as Políticas Públicas de Juventude (PPJ) destinadas ao 
público jovem dos 15 aos 29 anos. Tem como objetivos específicos:

 Debater e desenvolver as políticas públicas destinadas à inclusão social da 
população juvenil, atuando em parceria com todas as estruturas municipais afins e 
com a sociedade em geral;

 Promover ações que conduzam à solução de problemas característicos des-
sa faixa etária;

 Assessorar entidades de base de juventude e auxiliar na formação de novas 
entidades;

 Trabalhar preventivamente de forma a minimizar  os problemas que afligem 
a juventude, através de programas, palestras, oficinas, dentre outras ações.

 Através de um trabalho articulado em rede com todas as estruturas Munici-
pais e da sociedade em geral, a Coordenadoria da Juventude trabalha visando à 
prevenção e à preparação dos jovens do município nas mais diversas áreas. Foi 
instituída pela lei Nº 6.483, de 26 de dezembro de 2005, para desenvolver um tra-
balho em rede com entidades governamentais e não governamentais que possuem 
o jovem como elo de formação de suas políticas.

Sua atuação está seis áreas:
Cidadania
Educação
Segurança
Saúde
Profissionalismo
Lazer, Esporte e Cultura
Também tem a função de discutir políticas públicas para a juventude, aspecto 

fundamental da democracia e da gestão política. É uma ação de responsabilidade e 
sustentabilidade social. Um trabalho que traz a esperança de conquistas importan-
tes para os jovens caxienses, que valoriza a diversidade da juventude, o direito de 
participação e representação nos diferentes eixos da sociedade.

Projetos e Ações:
Projeto Jovem Cidadão: busca estimular e desenvolver ações de volunta-

riado. Seguem alguns exemplos de ações que compõem este projeto:
Apoio na organização da Romaria de Caravaggio, maior evento religioso da 

Serra Gaúcha.
Campanha de arrecadação de alimentos e roupas.
Arrecadação de brinquedos: ações com objetivo de arrecadar e doar brin-

quedos para distribuição em regiões vulneráveis, proporcionando um melhor Natal 
a todas.

Auxílio na Festa da Criança do município.
Auxílio na Festa do Trabalhador, entre outros.
Campanha #ABRAASUAMENTE: Realização de blitz com distribuição de 

materiais informativos em casas noturnas, postos de gasolina e áreas de lazer.
Projeto 1º Emprego: palestras em escolas, associações, entre outros, le-

vando dicas aos jovens que procuram entrar no mercado de trabalho, buscando 
orientar e capacitar o jovem para o mercado de trabalho.

Skate nas Escolas: apresentação e bate-papo sobre o esporte nas escolas 
do município.
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Realização de eventos: Encontro da Juventude com o Meio Ambiente, Se-
mana do Hip Hop, Circuito de Skate da Serra Gaúcha, Dia do Jovem, Semana 
Municipal da Juventude.

Campanha contra DST’s: Distribuição de folders informativos em eventos 
do município.

 Formação de Lideranças: Capacitação e formação de liderança, que se 
justifica pela importância da inserção e da formação de opinião do jovem frente aos 
problemas locais, regionais, nacionais e globais que se apresentam no mundo de 
hoje.

Juventude em ação: ações em conjunto com diversas entidades, envolven-
do as lideranças dos bairros e escolas, levando sempre um tema diferente para ser 
discutido e trabalhado no local, como confecção de CTPS, corte de cabelo, shows 
e atividades culturais e de integração.

Ações de combate às drogas e álcool: a Coordenadoria Municipal da Ju-
ventude busca a conscientização, principalmente do público jovem, de que bebida 
e direção não combinam. Levando em consideração que o jovem é o que mais 
morre no trânsito e que ele tem certa relutância em aprender de forma tradicional, 
procura-se inovar com métodos alternativos de abordar esse tema, em especial 
simulações de acidente de trânsito, envolvendo atores, próxima a casas noturnas.

Formação e estruturação de grêmios escolares: a Coordenadoria auxilia 
os grêmios na criação, estruturação e eleição, levando aos jovens estudantes ur-
nas eletrônicas cedidas pelo Cartório Eleitoral.

Distribuição de preservativos e palestras sobre sexualidade: As pales-
tras são executadas por instrutores qualificados com a presença da Guarda Muni-
cipal.

Projeto Juventude Periférica: objetiva aproximar a Coordenadoria da Ju-
ventude das Associações de Moradores dos Bairros (AMOBS), bem como fortale-
cer o vínculo do Poder Público com os bairros mais vulneráveis, buscando soluções 
e sugestões de políticas públicas para ações efetivas dessas regiões. Nesse proje-
to também são realizadas apresentações de hip hop, graffiti e palestras com o tema 
de segurança e bem estar.

Cartilha da Juventude: Com o objetivo de apresentar à juventude as ações 
realizadas no decorrer no ano e os projetos futuros.

Dia do Jovem: Comemoração e homenagem aos jovens do nosso município. 
 Semana da Juventude: Comemoração do Dia do Estudante, dia da Juven-
tude e ações com objetivo de aproximar os jovens de todas as tribos para discutir 
as PPJ.

Outras ações da Coordenadoria da Juventude: 
Oficinas Culturais; 
Esportes Radicais; 
Apoio ao Programa Prevenção da Gravidez na Adolescência; 
Inclusão Social; 
Escola que Canta; 
Sou Cabeça!
 

 Coordenadoria da Acessibilidade: foi criada através do Decreto nº 15.824 
de 26 de junho de 2012. Vinculada à SMSPPS, iniciou suas atividades em janeiro 
de 2013, com a função de desenvolver de políticas públicas relacionadas à acessi-
bilidade das pessoas com deficiência (PCD).



99

Tem por objetivos:
Formular a política municipal de inclusão social das Pessoas Com Deficiên-

cia (PCD);
Acompanhar, avaliar e fomentar planos, projetos e programas voltados ao 

desenvolvimento social e educacional e ao lazer das PCD;
 Estimular políticas destinadas a eliminar o preconceito que dificulta a inte-

gração social das PCD;
Incentivar o desenvolvimento de programas voltados às PCD, visando o de-

senvolvimento pessoal e social, que lhes permita inserir-se na vida social, por meio 
de atividades econômicas, culturais e de lazer; e

Fortalecer e apoiar ações voltadas aos movimentos associativos das PCD.
Segundo o IBGE, em 2010, 45 milhões de brasileiros declaram possuir al-

gum tipo de deficiência. Em Caxias do Sul 23% da população possui alguma de-
ficiência, a maior delas é a deficiência visual. A coordenadoria fundamenta-se na 
Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem o pro-
pósito de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as PCD, bem como 
promover o respeito pela sua inerente dignidade. A Convenção foi incorporada à le-
gislação brasileira em 2008, ratificada com equivalência de emenda constitucional, 
através do Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto 6.949/2009.

Estas legislações reconhecem que a deficiência é um conceito em evolução 
e resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e 
do meio ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas 
na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Reconhe-
cem também que não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as 
barreiras existentes nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação, na 
comunicação e nos serviços.

Daí se falar em acessibilidade, que é um conceito que denota a qualidade de 
ser acessível e indica aquilo a que se pode chegar facilmente, que fica ao alcance.

Alcançar acessibilidade significa a equiparação de oportunidades em todas 
as esferas da vida. Isso porque essas condições estão relacionadas ao ambiente e 
não às características da pessoa. Acessibilidade não significa apenas permitir que 
PCD´s participem de atividades que incluam o uso de produtos, serviços e informa-
ção, mas a inclusão e a extensão do uso destes por todas as parcelas presentes 
em uma determinada população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando 
as barreiras físicas e de comunicação.

Na arquitetura e no urbanismo, a acessibilidade tem sido uma preocupação 
constante nas últimas décadas. Atualmente estão em andamento obras e serviços 
de adequação do espaço urbano e dos edifícios às necessidades de inclusão de 
toda a população, visando eliminar os obstáculos existentes ao acesso, moderni-
zando e incorporando todas as pessoas ao convívio social, possibilitando o ir e vir.

 Na informática, programas que provêm acessibilidade são ferramentas ou 
conjuntos de ferramentas que permitem que as pessoas com deficiência visual se 
utilizem dos recursos que o computador oferece. O conceito de um ambiente livre 
de barreiras acabou evoluindo para o conceito de Desenho Universal, adotado ini-
cialmente pelos EUA. Entende-se por universal em seu acesso todo o produto que 
torna possível a realização ou ainda prática das atividades e tarefas cotidianas de 
todo ser humano. Na verdade, o desenho universal busca a inclusão das pessoas 
nos diversos segmentos sociais que compõem a vida, por meio da facilitação do 
uso de produtos/meios/espaços, consolidando assim os pressupostos existentes 
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na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O Decreto Federal 5.296/04 e a NBR 9050/04 são alguns dos dispositivos 

que garantem a promoção da acessibilidade às PCD´s. As PCD´s em situação de 
vulnerabilidade social têm direito ao Passe livre no transporte municipal, interesta-
dual e intermunicipal. Em Caxias do Sul, o Decreto Municipal 15.880/12 dá direito 
às PCD a uma credencial para uso nas vagas do Estacionamento Rotativo Regula-
mentado (ERR) e demais espaços reservados.

Até 2014 toda as frotas de transporte coletivo  deverão estar 100% adap-
tadas para o uso de PCD, conforme Decreto nº 5296 /04. É assegurado às PCD, 
idosos e gestantes o direito à prioridade de atendimento em todos os locais de 
atendimento público e de uso coletivo, como bancos, hospitais, comércio, centro de 
cultura e outros. É obrigatório a apresentação de cardápios escritos em braile em 
todos os restaurantes, bares e similares.  

Coordenadoria  da Mulher: instituída pela Lei nº 5.055 de 11 de janeiro de 
1999,  inicialmente estava vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal e, posterior-
mente, com a criação da SMSPPS, em dezembro de 2005, passou a integrar esta 
Secretaria.

A Coordenadoria da Mulher é um órgão do Poder Executivo Municipal e sua 
função é promover, articular e executar políticas públicas de gênero, no âmbito do 
município de Caxias do Sul. O Plano Municipal de Política para Mulher foi traçado 
a partir de cinco eixos, a fim de garantir de fato uma vida melhor e mais digna para 
todas as mulheres:

Autonomia e igualdade no mundo do trabalho;
 Combate à violência contra mulher;
 Educação inclusiva e não sexista;
 Saúde da mulher;
 Valorização da mulher.

 O Centro de Referência para a Mulher, vinculado à Coordenadoria, foi 
instituído pelo decreto nº 12.451, de 1° de setembro  de 2005. É um espaço que 
proporciona acolhimento, escuta e orientação psicológica, social e jurídica para 
mulheres em situação de violência doméstica. Além disso, promove o rompimento 
da violência doméstica, a igualdade de direitos entre os sexos e a autonomia das 
mulheres. A equipe desenvolve ações e atividades informativas de orientação e 
prevenção sobre gênero, igualdade de direitos, autonomia e violência contra a mu-
lher, além de atendimentos individuais e grupais às mulheres que sofrem violência 
doméstica. O acesso ao Centro é através de demanda espontânea (atendimento 
individual), encaminhamento pela 2ª Vara Criminal (agendamento e atendimento 
em grupo) ou busca ativa (fichas preenchidas nos diversos locais da Rede de Pro-
teção à Mulher e formulários de SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação).

 O município conta também com a Casa de Apoio Viva Rachel, um servi-
ço de acolhimento temporário para mulheres em situação de violência doméstica, 
com risco de morte. O serviço, que tem endereço sigiloso, acolhe a mulher e seus 
filhos menores. Foi criado através da Lei nº 5.055, de 11 de janeiro de 1999, que 
também instituiu a Coordenadoria da Mulher. É um serviço executado em parceria: 
a Fundação de Assistência Social (F AS) fornece alimentação, a cozinheira e as 
Educadoras Sociais, enquanto a SMSPPS mantém o aluguel  (através de verba de 
um projeto do governo federal), a coordenação e a equipe técnica.
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 Coordenadoria de  promoção da igualdade racial: foi criada pela Lei 
municipal N°6.483, de 26 de dezembro de 2005. Procura realizar um trabalho de 
desenvolvimento da população considerando questões relativas às diversidades 
raciais e culturais e promover os direitos humanos e segurança para todos, com 
ênfase na população negra, especialmente mulheres, juventude, nas religiões de 
matriz africana e comunidades de terreiros. As atividades desenvolvidas são as 
seguintes:

 Comemoração das datas relativas ao combate  contra a discriminação e 
promoção da igualdade Racial;

 Organização de palestras, buscando mostrar a importância do cidadão afro-
descendente nos mais diversos campos da sociedade. Essas palestras, promo-
vidas durante todo o ano nas escolas têm como foco a educação entre pais e 
filhos e a chegada dos primeiros negros em Caxias do Sul. Contribui com as ações 
previstas na Lei 10.639/03, que obriga o estudo afro nas redes de ensino pública, 
municipal e particular.

 Participação no Conselho Municipal da Comunidade Negra (COMUNE).

Coordenadoria da segurança alimentar e inclusão social: O objetivo des-
ta coordenadoria é  garantir que as políticas públicas amenizem a insegurança 
alimentar e nutricional, organizando, mobilizando e orientando as relações entre o 
Poder Público Municipal e a sociedade civil organizada. Fundamentado no Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), o município de Caxias do 
Sul, através da  Lei n° 7421, de 26 de março de 2012, instituiu o Sistema Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SISAN) e criou o Fundo Muni-
cipal de Segurança Alimentar. A Segurança Alimentar tem como princípio o direito 
de todos, à garantia do acesso, alimentação adequada e respeito à diversidade 
cultural.

 Além das ações descritas, a SMSPPS desenvolve, em parceria com outros 
órgãos/ secretarias, as seguintes:

 Operação Verão Seguro: trata-se de uma força tarefa envolvendo 5º CRB, 
12º BPM, PATRAM, Guarda Municipal e Agentes Voluntários da Defesa Civil. São 
ações de fiscalização aos sábados, domingos e feriados em locais com elevado 
risco de afogamento e que são pontos de captação de água pelo Serviço de Abas-
tecimento Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), tais como: barragens Marrecas, 
Faxinal, Maestra, Dal Bó e Samuara e lagoas do Desvio Rizzo e Parque Oásis.

 Campanha Lazer Seguro: visa difundir informações sobre segurança em 
caráter educativo, mostrando que cada um pode ajudar a garantir um divertimento 
seguro. Faz parte da força-tarefa promovida por vários órgãos de segurança da 
cidade, organizada na reunião do GGI-M;

 Lazer Sem Embriaguez: geralmente envolve a encenação, por atores, de 
um acidente em locais próximos a casas noturnas da cidade, mobilizando ambulân-
cias, bombeiros, viaturas de trânsito em uma ação educativa.

 Casamento Comunitário
 Implementação do Policiamento comunitário com pagamento de auxilio 

moradia  de R$ 631,53/mês aos PM’s.
 Viabilização do FUNREBOM em parceria com o CONSEPRO.
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 Eixo 2- A Segurança Pública como espaço para cumprimento de MSE 

de PSC:  Atualmente, a SSPPS não está cadastrada junto ao CREAS para receber 
adolescentes em MSE de PSC. Considera-se muito importante que tal parceria 
seja firmada. Eles cumprem PSC em Unidades da Segurança Pública Estadual, es-
pecialmente em Módulos da Brigada Militar, que possuem convênio com o CREAS.

 Desafios identificados: 
 Marco Situacional – Políticas Públicas
Em relação à oferta de serviços das políticas públicas, o Município conta com 

uma extensa rede, que abrange tanto os aspectos de prevenção a atos infracio-
nais e agravos quanto os aspectos de oferta de serviços, que materializam direitos 
sociais. No entanto, a compreensão do SINASE como um sistema intersetorial vai 
exigir maior articulação dessas ações com foco nesse público. Exigirá também a 
confrontação dos dados das diferentes políticas para o planejamento, ao longo da 
década, de ações estratégicas em determinadas áreas. 

Em relação à oferta de espaço para cumprimento de MSE de PSC, que é 
uma das maiores dificuldades do município, a necessidade identificada é a criação 
de um extenso Programa Intersetorial, que compreenda ações planejadas entre as 
secretarias, ações continuadas de monitoramento por parte do Serviço de Proteção 
Social a adolescentes em MSE de LA e PSC e ações de avaliação. Tal Programa 
também pode prever ações destinadas ao acompanhamento de egressos e à rein-
serção escolar e comunitária dos mesmos.  Para a constituição deste Programa 
será criado um Grupo de Trabalho (GT) no mês de novembro do corrente. Este GT 
atuará em dezembro, janeiro e fevereiro, na tentativa de que, em março de 2015, já 
possa estar executando o Programa.
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Caxias do Sul dispõe de duas unidades da FASE, uma de Internação 
(CASE) e outra de Semiliberdade (CASEMI), cuja gestão é atribui-
ção da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos do esta-
do do RS. 

Em nível municipal, a gestão do Meio Aberto (MSE de LA e PSC) é prerro-
gativa da Fundação de Assistência Social (FAS), uma Fundação pública, tendo em 
vista que as MSE de LA e PSC são executadas pelo Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes em MSE de LA e PSC, vinculado aos CREAS.

 Como a gestão tem ficado a cargo da Assistência Social, as dificuldades que 
se apresentam comumente são relacionadas à articulação com outras políticas, 
que não deveriam ser apenas locais de encaminhamento de adolescentes como 
usuários de seus serviços ou locais de encaminhamento de adolescentes para a 
execução da MSE de PSC. Assim, atualmente, o SINASE em Caxias do Sul é 
operacionalizado por ações isoladas do Poder Judiciário, Ministério Público, Defen-
soria Pública, FASE (CASE e CASEMI) e F AS (CREAS/MSE), ficando os outros 
setores restritos a receber encaminhamentos de adolescentes como usuários de 
seus serviços ou como campo para cumprimento de MSE de PSC.

 O SINASE é um sistema intersetorial, de modo que, o maior desafio em re-
lação à gestão do sistema em Caxias do Sul é estabelecer uma gestão transversal 
e intersetorial do sistema, de modo que todos os órgãos que o compõem tenham 
um papel decisório, de acompanhamento e de articulação mais ativo, entendendo 
a socioeducação como tarefa de todos. Tal gestão será executada por um órgão 
colegiado interinstitucional, chamado Conselho Interinstitucional do SINASE.

 Inicialmente sediado na Casa da Cidadania, tal Conselho poderá, posterior-
mente, ser vinculado a outro órgão, de modo a prever orçamento específico.

6 GESTÃO DO SISTEMA
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7 EIXOS OPERATIVOS

EIXO 1 – GESTÃO DO SISTEMA (EM NÍVEL MUNICIPAL)

Uma das constatações do Plano Nacional Socioeducativo é que, em nível 
nacional, em geral há uma escassa articulação em rede. Um exemplo disso é a 
rara implantação do Atendimento Inicial Integrado, previsto no Art. 88, Inc. V do 
ECA desde 1989 (Lima, 2014, P. 30). Nesse sentido, a construção dos Planos Mu-
nicipais Socioeducativos e dos Planos Estaduais Socioeducativos é uma valiosa 
oportunidade de concretizar a gestão intersetorial de um Sistema. Partindo do “prin-
cípio da incompletude institucional” (CONANDA, 2006) entende-se que tal sistema 
é mais amplo que o escopo de uma única política pública ou órgão. De fato, no Art. 
8° da Lei do SINASE está expresso que “os Planos de Atendimento Socioeducativo 
deverão, obrigatoriamente, prever ações articuladas das áreas de Assistência So-
cial, Saúde, Educação, Cultura, Capacitação para o trabalho e Esporte”. Além dis-
so, salienta-se que, além de tais políticas públicas, também compõem o SINASE o 
Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Segurança Pública 
(Lima, 2014).

Nesse sentido, de acordo com Lima (2014), uma das principais dificuldades 
para a gestão integrada é a cisão estabelecida entre o Meio Aberto (Municipali-
zado) e o Meio Fechado (atribuição dos Estados), de modo que, para atender a 
diretriz da articulação permanente entre meio fechado e meio aberto é necessário 
que representantes do meio fechado também sejam convidados a participar, de 
algum modo, das reuniões da coordenação municipal do SINASE, especialmente 
em municípios que possuem unidades de meio fechado e semiliberdade, como é o 
caso de Caxias do Sul.

No Plano Nacional Socioeducativo é apresentado um Modelo de Gestão do 
SINASE em que há, sinteticamente, uma proposta de gestão construída pela Co-
ordenação Nacional do SINASE em 2011 e 2012, discutida no Fórum Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (FONACRIAD) e no Fórum Nacional de Juí-
zes da Justiça Juvenil (FONAJUV) (LIMA, 2014), na forma de um Colegiado.

“Colegiado” é definido como aquele em que há representações diversas e as 
decisões são tomadas em grupo, com o aproveitamento de experiências diferen-
ciadas, atuando de forma articulada e transversal. O termo “colegiado” diz respeito 
à forma de gestão na qual a direção é compartilhada por um conjunto de pessoas 
com igual autoridade, que, reunidas, decidem. No órgão colegiado inexiste a deci-
são de somente um membro. Também são  conhecidos pelos nomes de Conselhos, 
Comitês, Juntas, Câmaras, Colégios, além de outros. É comum aos órgãos colegia-
dos possuírem uma secretaria-executiva, encarregada de colocar em prática suas 
decisões, papel que também pode ser conferido a um órgão já existente. Esses 
órgãos colegiados são canais de diálogo, debate e proposição de ações e políticas 
públicas, assim como de fiscalização. Tratando de assuntos específicos, eles de-
senvolvem mecanismos, critérios, estratégias e diretrizes para ações relacionadas 
a temas como assistência social, renda de cidadania, segurança alimentar e inclu-
são produtiva (LIMA, 2014). Assim, para a governança do SINASE, é proposto um 
Colegiado Interinstitucional, ao qual competem as funções executiva e de gestão 
do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo.

No entanto, conforme Lima (2014), o Plano Nacional não deixa claro, em seu 
item “f”, a qual órgão o Colegiado será vinculado (se à Secretaria ou órgão respon-
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sável pelos Direitos Humanos, se a um Departamento responsável pela criança/
adolescente ou a uma Fundação/Autarquia específica para o Socioeducativo (o 
que permitiria o estabelecimento de um orçamento específico), deixando a critério 
dos estados e municípios a definição do órgão gestor local do socioeducativo, ou 
seja, a sede do Colegiado Interinstitucional. Também fica a cargo dos municípios 
prever no Plano a composição do Colegiado Gestor. Assim, uma das grandes atri-
buições da Comissão Intersetorial de elaboração do Plano Municipal em Caxias do 
Sul foi estabelecer essas definições, já que o colegiado interinstitucional é, nas pa-
lavras de Lima (2014), “imprescindível como instância de articulação e governança” 
(LIMA, 2014, p.33).

Nesse sentido, é apresentada a seguir uma Tabela contendo os objetivos 
(derivados, para o município, dos objetivos propostos no Plano Nacional), metas, 
prazos e responsáveis em relação ao Eixo 1 do Plano Nacional Socioeducativo.
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8 DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Plano será revisto em até um ano após a aprovação do Plano 
Estadual de Atendimento Socioeducativo pelo estado do RS. Este 
Plano será revisado conforme as etapas do ciclo orçamentário muni-
cipal, de modo a constar previsão de recursos no PPA, LDO e LOA 

para a execução das ações que forem sendo identificadas ao longo do processo, 
conforme segue:

Assim, o Presente Plano será revisado nos seguintes anos: 
 2017 – Para inclusão no PPA a ser executado de 2018 a 2021
 2021 – Para inclusão no PPA a ser executado de 2022 a 2025
 
A legislação contábil e de responsabilidade fiscal determinam a elaboração 

da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) anualmente, entre os meses de junho e 
julho e da LOA (Lei Orçamentária Anual) na sequência, em agosto/setembro. No 
entanto, para que ações deste Plano estejam previstas na LDO e LOA, primeira-
mente as mesmas devem ter sido previstas no PPA, daí os prazos de revisão coin-
cidirem com os de elaboração do PPA.

Além das revisões de adequação ao longo dos 10 anos deste Plano, reali-
zadas em tempo hábil para inclusão nos PPA, haverá uma revisão em até um ano 
após a publicação do PLANO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO RS, de modo a possibilitar que o presente Plano esteja em consonância com o 
respectivo Plano Estadual. 

Isso possibilitará que, sendo o presente Plano objeto de ampla divulgação 
entre a rede intersetorial, o SGD, o Sistema de Segurança Pública e a Comunidade 
de Caxias do Sul, sejam ampliadas as contribuições e corrigidas eventuais distor-
ções do presente Plano.

De resto, espera-se que o mesmo contribua com a comunidade caxiense e 
represente um avanço para a socioeducação no município.
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ANEXO I
O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL-RS

 Após 23 anos da publicação do ECA foi promulgada a chamada Lei do SI-
NASE (Lei Federal 12594/12), trazendo novos parâmetros para a estruturação, 
qualificação e funcionamento do sistema socioeducativo. Ao final de 2013, quase 
dois anos após a publicação da Lei do SINASE, o CONANDA (Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente) aprovou, através da Resolução 160, de 
18/11/2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 19/11/2013, o Plano 
Nacional de Atendimento Socioeducativo.

 O referido Plano Nacional Decenal aprovado pelo CONANDA foi elaborado 
pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(SNPDCA), sob a coordenação da Coordenação Geral do SINASE e foi apresen-
tado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR). Por ocasião de sua publicação no DOU, foi dado aos estados e Muni-
cípios o prazo de 360 dias, a contar daquela data (19/11/2013) para elaboração de 
seus respectivos Planos Decenais Estaduais e Municipais.

 Conforme o Art. 5° da Lei do SINASE, compete aos municípios elaborarem 
seus Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com os 
Planos Nacional e Estadual. Além disso, assim como o Plano Nacional foi submeti-
do à aprovação do CONANDA, os estados e municípios devem submeter seus Pla-
nos à apreciação dos respectivos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente 
correspondentes.

 Em Caxias do Sul, as discussões sobre o SINASE começaram ao longo de 
2012, por ocasião da publicação da Lei 12594 e se aprofundaram após a publica-
ção do Plano Nacional, em novembro de 2013. Foi a partir da participação da Co-
ordenação do CREAS e da Equipe de Apoio à Gestão da Fundação de Assistência 
Social de Caxias do Sul (F AS) em um Seminário sobre o Sistema Socioeducativo 
Estadual promovido em Porto Alegre pelo Governo do Estado do RS, Conselho 
Municipal de Assistência Social de Porto Alegre, Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do RS (CEDICA-RS) e Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-RS) que o município de Caxias do Sul, em especial o órgão executor das 
MSE em meio aberto, tomou ciência do prazo para elaboração dos Planos Munici-
pais e Estaduais.

 O referido Seminário ocorreu em 09/12/2013 e, cerca de um mês depois, em 
20/01/2014, foi dado ciência desta pauta à presidência da F AS de Caxias do Sul 
para que, tendo a F AS assento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Caxias do Sul (COMDICA), pautasse esse tema e assim fosse 
dado início ao processo de construção do Plano e, de certa forma, retomadas as 
discussões de 2012.

 Ao longo do mês de fevereiro de 2014 foi constituído um primeiro Grupo 
de Trabalho (GT), composto pela F AS (gestora das MSE de LA e PSC), CREAS 
(executor das MSE de LA e PSC) e COMIDCA (articulador). Este primeiro GT estu-
dou o Plano Nacional e identificou qual seria a tarefa e, a partir disso, elaborou um 
cronograma de reuniões no COMDICA ao longo dos meses de março, abril e maio. 
Nas reuniões de março de 2014 o objetivo era basicamente tomar ciência da tarefa 
mais claramente e familiarizar-se com o Plano Nacional. Nesse processo, como já 
estavam sendo convidados representantes da SMS, JIJ, SMED, CASE e CASEMI, 
identificou-se que era necessário dar ciência a esses atores de como se operacio-
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nalizava o SINASE em Caxias até então, especialmente em relação ao meio aberto 
(LA e PSC), posto que o meio fechado e a semiliberdade estariam contempladas no 
Plano Estadual.

 O Quadro 1 resume a distribuição das reuniões do GT Pró-Plano municipal, 
realizadas na Sala/Auditório dos Conselhos.

Quadro 1. Reuniões do GT Pró-Plano municipal

Como se pode observar no Quadro 1, em abril de 2014 o Ministério Público 
do RS, através da Dra. Claudia Balbinot, encaminhou ao Município a indicação de 
iniciar a construção do plano (que já estava em andamento) e uma Minuta de Orien-
tações para a elaboração do mesmo.

 Outra atividade do GT foi ocupar, ao longo dos meses de maio e junho de 
2014, vários espaços intersetoriais de divulgação do trabalho já realizado nas MSE 
de LA e PSC, com destaque para a promoção do Seminário “Medidas Socioeduca-
tivas em meio aberto e socioeducação: Um compromisso de todas as políticas pú-
blicas”, como parte da programação da Semana de Caxias do Sul, em 04/06/2014. 
O Seminário foi noticiado na Mídia local e teve como objetivos divulgar o Serviço 
de Proteção Social a Adolescentes em MSE de LA e PSC, desenvolvido no muni-
cípio desde 1999, sensibilizar gestores de políticas públicas e entidades acerca de 
seu compromisso com a socioeducação e ampliar as parcerias com entidades que 
recebem adolescentes para o cumprimento de PSC. Além da descrição do Serviço 
de Proteção Social a Adolescentes em MSE de LA e PSC, pela equipe do CREAS, 
o Seminário contou com a presença do Juiz da Infância e Juventude, que explanou 
sobre o SINASE e a ótica da Justiça Restaurativa, vista como o paradigma de jus-
tiça a ser priorizado, sempre que possível. Esse Seminário também foi uma oportu-
nidade de sensibilizar a sociedade para o tema das MSE e a construção do Plano 
Municipal, bem como sensibilizar as demais políticas, além da Assistência Social, 
como parceiras da socioeducação. 

Na já referida Minuta do MP-RS estava recomendada ao COMDICA a cria-
ção, por Resolução, de uma Comissão Intersetorial com a tarefa de elaborar o 
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. A Comissão Intersetorial foi apro-
vada através da Resolução 03/2014 em Assembleia do COMDICA  na data de 
09/07/2014 e sua composição pode ser vista no Anexo IV. De posse do Plano Na-
cional Socioeducativo e da Minuta de Orientações do MP-RS, o GT elaborou uma 
Tabela descrevendo as Metas, em nível municipal, das diversas políticas públicas 
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em relação à socioeducação e o exame desta tabela passou a ser a primeira tarefa 
da recém-criada Comissão Intersetorial. Na Tabela, que pode ser vista no Anexo V, 
estão as “tarefas” de cada ente envolvido, que foram examinadas pela Comissão 
ao longo de julho e agosto, com a tarefa de discutir, cada política, uma forma de 
operacionalizar aquelas demandas.

 Ainda atendendo à Minuta do MP-RS, que determinava a realização de uma 
“primeira audiência pública, a ser realizada em até 60 dias após a aprovação da 
Resolução de criação da Comissão Intersetorial” foi realizada, em 04/08/2014, uma 
audiência na Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, com o objetivo 
de “dar publicidade ao processo de discussão e elaboração do Plano Municipal”. 
A audiência foi divulgada na mídia local e também teve um papel importante de di-
vulgação do processo de elaboração do Plano, divulgação do serviço de execução 
das MSE em meio aberto (LA e PSC) em Caxias do Sul e sensibilização para a 
demanda de agregar mais as demais políticas públicas na socioeducação. Houve 
repercussão da referida audiência nas mídias digitais. Além do meio digital, tam-
bém houve divulgação junto à Rádio Caxias e TV Câmara.

 Ainda em agosto, a equipe do Serviço de Proteção a adolescentes em MSE 
de LA e PSC, que assumia regularmente a Coordenação dos trabalhos da Comis-
são, realizou uma “Força Tarefa” de estudo dos documentos e legislações que iriam 
embasar o Plano Municipal Soecioeducativo e, durante este processo, teve conta-
to com o documento “Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo Comentado: 
Uma abordagem crítica para apoiar a elaboração dos Planos Estaduais e Munici-
pais”, do Pe. Agnaldo Soares Lima. Além do estudo de diversos textos de base para 
a elaboração do Plano, a Força Tarefa também dedicou-se à principal das tarefas 
do CREAS explicitada na Tabela “Funções de cada ente envolvido”, a saber, a 
coleta de dados que iria embasar a elaboração do diagnóstico do Meio Aberto em 
caxias do Sul, bem como do Marco Situacional. Ainda como diagnóstico, foi aplica-
do o instrumento “Sinamômetro”, do Pe.  Agnaldo Soares Lima com a finalidade de 
mensurar o quanto o município de Caxias do Sul consegue cumprir as exigências 
da Lei do SINASE. O exame detalhado do Sinamômetro de Caxias do Sul demons-
tra que havia, no município, várias tarefas pendentes para a plena implementação 
do SINASE. A partir da leitura dos textos de apoio e da aplicação do Sinamômetro, 
foi elaborada pela equipe do CREAS uma segunda Tabela das “Funções de cada 
ente envolvido”, coincidente com os Eixos do Plano Nacional, incluindo mais itens 
identificados como necessários.

 Se agosto ficou marcado pela “Força Tarefa” no âmbito do Serviço de MSE 
em meio aberto, setembro ficou marcado por um conjunto de reuniões com objetivo 
de discutir as funções de cada política,a  partir da segunda Tabela de Tarefas. Para 
tal foi oportunizado um espaço mais particularizado com cada política pública, sob 
articulação do COMDICA e com a participação dos meios fechado e semiaberto 
(CASE e CASEMI). Nestes espaços eram esclarecidas as dúvidas e questões pró-
prias ainda pendentes de cada política em relação à primeira Tabela de Tarefas e 
discutida a segunda Tabela. O Quadro 2 sumariza as reuniões ocorridas em setem-
bro.
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Quadro 2 – Reuniões particularizadas

 Ainda de modo a atender a Minuta de Recomendações do MP-RS e de 
modo a mapear necessidades de adequação do Serviço de MSE de LA e PSC, o 
COMDICA realizou, em 15/09/2014, uma Visita de Inspeção no CREAS, cujo rela-
tório foi entregue à presidência da F AS. Conforme a Minuta de Recomendações 
do MP, com relação aos Serviços de atendimento, é de competência do COMDICA:

1) Elaborar diagnóstico indicando a observância de seus projetos político 
pedagógicos, a estrutura material, os recursos humanos e as estratégias de segu-
rança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade;

2) Indicar a existência de regimento interno que regule o funcionamento da 
entidade, acompanhado do detalhamento das atribuições e responsabilidades dos 
dirigentes, seus prepostos, bem como dos membros da equipe técnica e dos de-
mais educadores;

 3) Apresentar a política de formação dos recursos humanos, bem como a 
previsão das ações  de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de 
medida socioeducativa;

 4) Indicar a equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em 
conformidade com  as normas de referência do sistema e dos conselhos profissio-
nais e com o atendimento  socioeducativo a ser realizado.

 As reuniões da Comissão Intersetorial, que se prolongaram de julho a no-
vembro de 2014, realizadas na Sala/Auditório dos Conselhos, ficaram assim distri-
buídas:
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Por fim, destaca-se que o presente Plano é produto do trabalho e colabora-
ção de vários agentes que, ao longo de praticamente todo o ano de 2014, deba-
teram e discutiram a socioeducação. Espera-se que o Plano possa dar conta de 
sanar as dificuldades e limitações até então encontradas no município, bem como 
propor estratégias que garantam que os adolescentes que cumprem MSE tenham 
satisfeitos aqueles direitos que lhe foram negados até então e cuja negativa contri-
buiu para uma trajetória de ato infracional.
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ANEXO II

LEI N° 7.908, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º  Fica aprovado o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 
com duração de 10 (dez) anos, na forma do documento anexo, que faz parte inte-
grante desta Lei.

 
Art. 2º  A partir da vigência desta Lei, o Município deverá, com base no Plano Mu-
nicipal de Atendimento Socioeducativo (SINASE), elaborar planos decenais corres-
pondentes.

 
Art. 3º  O Poder Legislativo, por intermédio das comissões afins, acompanhará a 
execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

 
Art. 4º  O Município, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (COMDICA), acompanhará e opinará sobre a execução e implemen-
tação de projetos ou programas estratégicos programados pela Fundação de As-
sistência Social e demais Secretarias Municipais, em seus orçamentos exclusivos 
destinados ao atendimento Socioeducativo.

 
Art. 5º  Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(COMDICA), coordenar o processo de avaliação e revisão do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo, sempre que o Conselho Gestor encaminhar.

 
Art. 6º  O Plano Plurianual do Município será elaborado de modo a dar suporte às 
metas constantes do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e dos res-
pectivos planos decenais.

 
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 
Caxias do Sul, 16 de Dezembro de 2014; 139º da Colonização e 124º da Emanci-
pação Política.

 Alceu Barbosa Velho,
PREFEITO MUNICIPAL.
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ANEXO III

PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL:
METAS JÁ ATINGIDAS

Desde a aprovação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de 
Caxias do Sul e promulgação da Lei Municipal 7.908, em dezembro de 2014, muita 
coisa já avançou, como se verá a seguir.

Em menos de dois anos da construção do referido documento, a maior parte 
das metas municipais, especialmente no âmbito da Assistência Social (Serviço de 
Proteção Especial a adolescentes em MSE de LA e PSC), já foi atingida ou está em 
processo de implementação. A ampliação do Serviço, materializada na abertura de 
um novo CREAS, teve muito impacto nessas conquistas. 

Quanto à articulação intersetorial, também se avançou bastante, implemen-
tando um projeto que tem funcionado como piloto para um futuro “Programa Inter-
setorial do SINASE”. Um Grupo de Trabalho Intersetorial, inicialmente conhecido 
como “GT da PSC”, deu continuidade à aproximação intersetorial ocorrida durante 
a elaboração do Plano. 

Falta avançar na implementação da Gestão Municipal do SINASE (início das 
atividades do Conselho Interinstitucional do SINASE) embora, em relação ao meio 
aberto, o GT  tenha se constituído em um embrião do Conselho Interinstitucional. 
Falta ampliar essa discussão, convidando novos parceiros.

Cabe salientar que a gestão do Serviço de Proteção Social a Adolescentes 
em MSE de LA e PSC permanecerá a cargo dos CREAS, subordinados à Diretoria 
de Proteção Social Especial da FAS, tal como preconizado pela Tipificação Na-
cional dos Serviços Socioassistenciais (2009). O Conselho Interinstitucional, por 
sua vez, gestará o sistema como um todo, potencializando e garantindo as ações 
intersetoriais que já existem e a interação com os sistemas de Justiça, Segurança 
Pública e a FASE (Internação e Semiliberdade), posto que o município de Caxias 
do Sul é sede de duas unidades (CASE e CASEMI). 

 O presente Anexo III tem o objetivo de atualizar o leitor em relação aos avan-
ços já obtidos, na ocasião em que se está publicizando, ainda mais, o Plano Muni-
cipal de Atendimento Socioeducativo de Caxias do Sul. Também importa salientar 
que, após a publicação do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, o pre-
sente Plano será objeto de sua primeira revisão. 

Um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, como documento de-
cenal, é um documento aberto. Daí a importância de fomentar sua leitura por parte 
dos envolvidos e comunidade, de modo a colher sugestões para atualização / mo-
dernização do mesmo, em um processo participativo e plural. 

Caxias do Sul, maio de 2016.
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ANEXO IV

MODELO DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

 Após a publicação do presente Plano Municipal de Atendimento Socioedu-
cativo, a título de atualização, recebeu-se orientação da Coordenação Nacional do 
SINASE em relação à correta denominação da instância de articulação intersetorial 
em nível municipal. A orientação é de que o órgão mencionado nas metas, a ser 
criado em 2016, não tenha a denominação de “Conselho Interinstitucional do SINA-
SE” e sim “Comissão Intersetorial de acompanhamento do SINASE”. A orientação 
visa a manter o padrão adotado nacionalmente, conforme a figura abaixo.

Fonte: Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República – SDH/PR. Brasília, 2013, p. 23.

Assim, o Modelo de Gestão do SINASE de Caxias do Sul é representado abaixo.

MODELO DE GESTÃO DO SISTEMA NACIONAL SOCIOEDUCATIVO
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