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1. Introdução 

 

A Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte/MT, através da Secretaria Municipal de Assistência So-

cial e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, apresentam o Plano Municipal 

de Atendimento Socioeducativo em consonância com o Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-

cativo - SINASE, que é fruto de uma construção coletiva que enfrentou o desafio de envolver várias 

áreas de governo municipal sendo, representantes das Secretarias de Assistência Social, Secretaria de 

Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, Poder Legislativo e Es-

cola Estadual. 

 

Tendo como premissa básica à necessidade de se constituir parâmetros mais objetivos e procedimen-

tos mais justos, o desenvolvimento desse Plano de atendimento considera a intersetorialidade e a co-

responsabilidade da família,   comunidade   e   Estado.   Esse mesmo sistema estabelece ainda as 

competências e responsabilidades dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, que devem 

sempre fundamentar suas decisões em diagnósticos e em diálogo direto com os demais integrantes do 

Sistema de Garantia de Direitos, tais como o Poder Judiciário e o Ministério Público.  

 

Os artigos 227 da Constituição Federal e 4º do ECA- Estatuto da Criança  e  do  Adolescente  estabe-

leceram  a  co-responsabilidade da  família, comunidade,  sociedade  em  geral  e  poder  público  em  

assegurar,  por meio de promoção e defesa, os direitos de crianças e adolescentes. Para cada um des-

ses atores sociais existem atribuições distintas, porém o trabalho de conscientização e responsabili-

zação deve ser contínuo e recíproco, ou seja, família, comunidade, sociedade em geral e Estado não 

podem abdicar de interagir com os outros e de responsabilizar-se.  

 

Os papéis atribuídos a esses atores sociais conjugam-se e se entrelaçam:  

 

1- a sociedade e o poder público devem cuidar para que as famílias possam se organizar e se 

responsabilizar pelo cuidado e acompanhamento de seus adolescentes, evitando a negação de 

seus direitos, principalmente quando se encontram em situação de cumprimento de medida 

socioeducativa;  
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2- a família, à comunidade e à sociedade em geral cabe zelar para que o Estado cumpra com su-

as responsabilidades, fiscalizando e acompanhando o atendimento socioeducativo, reivindi-

cando a melhoria das condições do tratamento e a prioridade para esse público específico (in-

clusive orçamentária). 

 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Gaúcha do Norte dá cumprimento às indica-

ções do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e do Plano Decenal de Aten-

dimento Socioeducativo do Estado de Mato Grosso que reconhecem a necessidade de rever a estrutu-

ra e a funcionalidade dos serviços de atendimento face à realidade de cada município, bem como a 

sistematização das ações destinadas aos adolescentes em conflito com a lei no Município de Gaúcha 

do Norte, para execução nos anos de 2015 a 2024, com o objetivo  de  disponibilizar  a  proteção  

integral  aos  adolescentes, por   meio   da   execução   de   metas  e   ações   nos   eixos:   1) Gestão 

de Atendimento Socioeducativo;   2) Qualificação do Atendimento Socioeducativo;   3)  Participação 

Cidadã e Autônoma dos Adolescentes;   4) Fortalecimento dos Sistemas de Justiça e Segurança Pú-

blica. 

 

Este plano é o resultado de um processo de construção participativa. Os dados da realidade local, o 

perfil e as necessidades dos adolescentes e a rede de serviços existentes serviu de base para se produ-

zir um conhecimento iluminador de caminhos necessários para a promoção de iniciativas voltadas a 

diminuição dos fatores de risco e para a promoção dos fatores de proteção dos adolescentes do muni-

cípio. 

 

Nesta direção, a proposta deste plano socioeducativo é desenvolver ações integradas com a rede de 

atendimento à criança e ao adolescente em Gaúcha do Norte, nas áreas: educação, saúde, assistência 

social, trabalho, justiça e segurança pública, com o objetivo de proporcionar a efetivação dos direitos 

fundamentais consagrados ao adolescente na Constituição Federal (art. 227) e no ECA  (art.4º), ga-

rantindo-lhe sua condição de cidadão.  
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Desta forma, as ações que estarão sendo implementadas visam promover a melhoria, a otimização 

dos recursos disponíveis, a consolidação de uma rede articulada e integrada de atendimento ao ado-

lescente e a implementação de ações sociais eficazes de prevenção da violência. 

 

Vale ressaltar que, o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo se concretizará pela ação arti-

culada dos sistemas, órgãos e organizações estaduais e municipais responsáveis pela garantia de di-

reitos dos adolescentes no município de Gaúcha do Norte, reconhecendo-se a incompletude e a com-

plementaridade entre eles e a garantia de um atendimento que promovam desenvolvimento pessoal e 

social dos adolescentes. 

 

Desta forma, a proposta deste plano de atendimento socioeducativo vem para reforçar as parcerias, 

intensificar as ações, possibilitar aos adolescentes, a família e a comunidade, a participação no pro-

cesso socioeducativo, proporcionando uma socioeducação de qualidade, rompendo com a cultura 

punitiva, repressiva e proporcionando a transformação da cultura, o respeito aos direitos humanos, 

especialmente às crianças e adolescentes. 

 

 

2. Diagnóstico Situacional 

 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população do município era igual a 6.293 habitan-

tes. Com 34,9% das pessoas residentes em área urbana e 65,10% em área rural. A estrutura demográ-

fica também apresentou mudanças no município. 

  

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou um crescimento positivo entre 2000 e 2010, com média 

de 1,76% ao ano. Crianças e jovens detinham 35,9% do contingente populacional em 2000, o que 

correspondia a 1.653 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 32,1% da popula-

ção, totalizando 2.019 habitantes. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Missão: Trabalhar na estratégia, formulação, implementação e articulação de 

políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente de Gaúcha do Norte. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Rua Paraná, 694, centro, Gaúcha do Norte/MT - CEP: 78875-000 

Fone/Fax: (066) 3582 1551 /3582 1233 – Email: cmdcagnorte@hotmail.com 

 

 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional 

(em média 3,59% ao ano), passando de 2.721 habitantes em 2000 para 3.873 em 2010. Em 2010, este 

grupo representava 61,5% da população do município. 

 

O Censo também revelou que no município havia 228 crianças na extrema pobreza na faixa de 0 a 3 

anos e 141 na faixa entre 4 e 5 anos.  O grupo de 6 a 14 anos, por sua vez, totalizou 584 indivíduos 

na extrema pobreza, enquanto no grupo de 15 a 17 anos havia 194 jovens nessa situação. Foram 

registradas 171 pessoas com mais de 65 anos na extrema pobreza. 

 

Observe o quadro e gráfico abaixo: 
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O município apresenta uma grande dificuldade de inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, 

devido a vários fatores como: baixa escolaridade, resistência e/ou desinteresse do adolescente, ofer-

tas incompatíveis com a necessidade e interesse do adolescente. 

 

Referente às instâncias que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos dos adolescentes, constam 

apenas um (01) Conselho Tutelar no município, sendo que a Promotoria e Defensoria Especializada 

pertencente a Comarca do município de Paranatinga/MT localizada a 200 km do município em estra-

da de terra. Esse fator dificulta muito a execução das medidas devido a morosidade dos processos. 

 

No que tange ao Controle Social, a sociedade se organiza através do Conselho Municipal dos Direi-

tos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

Referente ao Sistema de Atendimento Socioeducativo, o Estatuto da Criança e do Adolescente apre-

senta um conjunto de medidas que são aplicadas mediante a autoria de ato infracional. Tais medidas 

são diferenciadas para crianças e adolescentes: para crianças (pessoas até 12 anos incompletos), cabe 

ao Conselho Tutelar tomar providências e encaminhamento, aplicando medidas de proteção, e para o 

adolescente (pessoas entre 12 e 18 anos de idade), após ser efetuada a apresentação ao Ministério 

Público é aplicada a medida socioeducativa mais adequada pelo Juiz da Vara da Infância e da Juven-

tude. 

 

No município de Gaúcha do Norte, as medidas privativas de liberdade – internação, internação pro-

visória e semiliberdade são executadas pelo Estado. Ambas as medidas são aplicadas aos adolescen-
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tes que praticaram atos infracionais de alta gravidade, com violência e grave ameaça à pessoa huma-

na.  

 

Quanto às medidas socioeducativas em meio aberto (prestação de serviços à comunidade e liberdade 

assistida), são aplicadas aos adolescentes que praticaram atos infracionais de baixa gravidade e que 

não houve riscos a terceiros.  Ambas as medidas são aplicadas pela Vara Cível e vem sendo executa-

das pela Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, através da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. 

 

No CRAS é realizado o atendimento desses adolescentes em conflito com a lei, identificando suas 

necessidades, visando a sua (re) inserção no meio social, contando com a parceria de outras Secreta-

rias, instituições escolares e a família, buscando estabelecer a possibilidade de interação dos adoles-

centes com a comunidade. Desta forma, os socioeducandos em cumprimento de medida socioeduca-

tiva, passam a receber acompanhamento escolar; atendimento na área da saúde; participação em pro-

gramas sociais. 

 

O município conta ainda com a parceria da APAE e outras Secretarias Municipais para que o adoles-

cente possa cumprir medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade.   

 

Com relação aos atos infracionais referente a prática delitiva dos adolescentes do Município de Gaú-

cha do Norte, em razão do município ser termo de Paranatinga, o processo é distribuído como se 

fosse da Comarca, o que inviabiliza saber com precisão quantos casos exatamente pertencem a Gaú-

cha do Norte, contudo, conseguimos informação de alguns. O Ministério Público informou que no 

ano de 2012, quem atendia a Comarca era o Dr. Rodrigo Fonseca Costa, e não obtiveram êxito na 

pesquisa, tendo em vista que não constam nos arquivos as manifestações deste, sendo que somente 

encontraram um no sistema interno, não sabendo precisar mais dados. As demais informações se-

guem a seguir: 

 

2012: 
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01 Prestação de Serviço à Comunidade referente Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na 

direção de veículo automotor. 

 

2013: 

05 Prestação de Serviço à Comunidade referente Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via 

pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, 

gerando perigo de dano. 

01 Prestação de Serviço à Comunidade referente Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, es-

crito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. 

 

2014: 

02 Prestação de Serviço à Comunidade referente Art. 331 - Desacatar funcionário público no 

exercício da função ou em razão dela. 

01 Prestação de Serviço à Comunidade referente Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, es-

crito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. 

01 Prestação de Serviço à Comunidade referente Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via 

pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, 

gerando perigo de dano. 

01 Medida de Liberdade Assistida referente ao ato infracional do Art. 155 - Subtrair, para si 

ou para outrem, coisa alheia móvel. 

 

2015: 

01 Prestação de Serviço à Comunidade referente ao Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, 

conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir 

para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996), 

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, 

ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Redação dada 

pela Lei nº 9.426, de 1996).  
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01 Prestação de Serviço à Comunidade referente Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via 

pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, 

gerando perigo de dano. 

01 Prestação de Serviço à Comunidade referente Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, 

coisa alheia móvel. 

 

Até a presente data não ouve nenhum adolescente encaminhado para unidades de internação para 

atendimento em regime fechado. 

 

No que se refere a Educação no município podemos relatar que conforme dados do último Censo 

Demográfico em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 24,7%. Na 

área urbana, a taxa era de 4,6% e na zona rural era de 36,6%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a 

taxa de analfabetismo era de 32,5%.  A taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais no 

município é maior que a taxa do Estado. 

 

No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os dados do Censo foram 

calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico abaixo: 
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De acordo com dados do INEP, em 2012, a taxa de distorção idade-série no ensino fundamental foi 

de 36,5% do 1º ao 5º ano e de 59,4% do 6º ao 9º ano. A taxa de distorção idade-série no ensino 

fundamental municipal foi maior, quando comparada às taxas da Região Centro-Oeste, maior que a 

do estado e maior que a do Brasil. A taxa de distorção idade-série no ensino médio do município foi 

menor que a taxa do Brasil, menor que a da região e menor que a do estado. 

 

 

 

Das pessoas com mais de 15 anos em extrema pobreza, 740 não sabiam ler ou escrever, o que 

representa 58,5% dos extremamente pobres nessa faixa etária. Dentre eles, 136 eram chefes de 

domicílio. 
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O Censo de 2010 ainda revelou que no município havia 161 crianças de 0 a 3 anos na extrema 

pobreza não frequentando creche, o que representa 70,7% das crianças extremamente pobres nessa 

faixa etária. Entre aquelas de 4 a 5 anos, havia 120 crianças fora da escola (84,8% das crianças 

extremamente pobres nessa faixa etária) e, no grupo de 6 a 14 anos, eram 198(33,8%). Por fim, entre 

os jovens de 15 a 17 anos na extrema pobreza, 98 estavam fora da escola (50,6% dos jovens 

extremamente pobres nessa faixa etária). 

 

 

No que se refere a Escola Municipal Bem Me Quer que atende as crianças até o 6º Ano do Ensino 

Fundamental, e as escolas de Campo Escola Municipal Xingu e Escola Botuverá que atende a rede 

municipal e estadual até o 3º Ano do Ensino médio,  totalizando 284 alunos de 10 anos a 18 anos. 

Com base em pesquisa realizada em algumas escolas, pode-se observar que atualmente os problemas 

mais frequentes existentes na rede de ensino municipal são, dentre outros: 

a) Comportamentos Agressivos na escola; 

b) Dificuldade de Aprendizagem 

 c) Dificuldade no desenvolvimento psicossocial 

d) Indisciplina 

e) Atos Infracionais  

f) Situações de risco 



ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Missão: Trabalhar na estratégia, formulação, implementação e articulação de 

políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente de Gaúcha do Norte. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Rua Paraná, 694, centro, Gaúcha do Norte/MT - CEP: 78875-000 

Fone/Fax: (066) 3582 1551 /3582 1233 – Email: cmdcagnorte@hotmail.com 

No primeiro período de 2015 foi realizado o mapeamento da rede de Educação Municipal com alu-

nos com idade acima de 10 anos: 

 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, após averiguar a realidade do muni-

cípio, conforme apresentado no gráfico, percebeu que a dificuldade de aprendizagem é o fator de 

maior peso nas questões diagnosticadas, tendo um total de 48 alunos. É um assunto vivenciado diari-

amente por educadores em sala de aula e é importante que exista uma preocupação em determinar 

precocemente as dificuldades de aprendizagem para que haja uma superação dessas dificuldades que 

pode causar futuramente a evasão escolar. Em seguida vem a indisciplina com 34 alunos, questão 

que tem sido intensamente vivenciada nas escolas, apresentando-se como uma fonte de estresse nas 

relações interpessoais, particularmente quando associada a situações de conflito em sala de aula. Sa-

bemos que o tema agressividade escolar não é recente e é clara a preocupação dos educadores com 
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esse problema que eles vivenciam diariamente no ambiente escolar, sendo 18 alunos de acordo com 

o gráfico. 

A Dificuldade no desenvolvimento psicossocial dos alunos analisados que somam 18 alunos, está 

relacionada à dependência dos pais X autonomia pessoal;  necessidade de pertencimento ao grupo; 

orientação sexual; adaptação à mudança. 

No gráfico demonstra que há 5 alunos que cometeram algum tipo de ato infracional, geralmente liga-

dos a agressão. 

Alunos em situações de risco ou vulnerabilidade social somam 11 alunos, com uma história de vida 

que, em muitos casos, inclui situações de trabalho infantil, negligência, maus-tratos, exploração e 

violência doméstica, somados ao quadro de pobreza, desemprego e drogas que envolvem suas famí-

lias. Muitos apresentam algum tipo de distúrbio ou dificuldade ligado ao desempenho escolar, tor-

nando questionável a relação entre a condição de vida e o rendimento por eles obtido.  

A escola é de grande significância para as crianças e adolescentes, e os que não gostam dela tem 

maior probabilidade de apresentar desempenhos insatisfatórios, comprometimentos físicos e emocio-

nais a sua saúde ou sentimentos de insatisfação com a vida. 

Os relacionamentos interpessoais positivos e o desenvolvimento acadêmico estabelecem uma relação 

direta, onde os estudantes que perceberem esse apoio terão maiores possibilidades de alcançar um 

melhor nível de aprendizado. Portanto, a aceitação pelos companheiros é fundamental para o desen-

volvimento da saúde das crianças e dos adolescentes, aprimorando suas habilidades sociais e fortale-

cendo a capacidade de realização diante de situações de tensões. 

 

A agressividade nas escolas é um problema universal. O bullying e a vitimização representam dife-

rentes tipos de envolvimento em situações de violência durante a infância e adolescência. O bullying 

diz respeito a uma forma de afirmação de poder interpessoal através da agressão. A vitimização ocor-

re quando uma pessoa é feita de receptor do comportamento agressivo de uma outra mais poderosa. 

 

Tanto o bullying como a vitimização têm consequências negativas imediatas e tardias sobre todos os 

envolvidos, agressores, vítimas e observadores. 
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A escola surge como um espaço ainda pouco explorado, principalmente com relação ao com-

portamento agressivo existente entre os próprios estudantes. A violência nas escolas é um problema 

social grave e complexo e, provavelmente, o tipo mais frequente e visível da violência juvenil. 

 

O termo á “violência escolar” diz respeito a todos os comportamentos agressivos e antissociais, in-

cluindo os conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos criminosos, etc. Muitas dessas situações 

dependem de fatores externos, cujas intervenções podem estar além da competência e capacidade das 

entidades de ensino e de seus funcionários. Porém, dentre alguns casos, a solução possível pode ser 

obtida no próprio ambiente escolar. 

 

O comportamento violento, que causa tanta preocupação e temor, resulta da interação entre o desen-

volvimento individual e os contextos sociais, como a família, a escola e a comunidade. Infelizmente, 

o modelo do mundo exterior é reproduzido nas escolas, fazendo com que essas instituições deixem 

de ser ambientes seguros, modulados pela disciplina, amizade e cooperação, e se transformem em 

espaços onde há violência, sofrimento e medo. 

 

A escola é vista, tradicionalmente, como um local de aprendizado, avaliando-se o desempenho dos 

alunos com base nas notas dos testes de conhecimento e no cumprimento de tarefas acadêmicas. No 

entanto, três documentos legais formam a base de entendimento com relação ao desenvolvimento e 

educação de crianças e adolescentes: a Constituição da Republica Federativa do Brasil, o Estatuto da 

criança e do Adolescente e a Convenção sobre os Direitos da criança da Organização das Nações 

Unidas. Em todos esses documentos, estão previstos os direitos ao respeito e á dignidade, sendo a 

educação entendida como um meio de prover o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para 

o exercício da cidadania. 

 

Todos desejamos que as escolas sejam ambientes seguros e saudáveis, onde crianças e adolescentes 

possam desenvolver, ao máximo, os seus potenciais intelectuais e sociais. Portanto, não se pode ad-

mitir que sofram violências que lhes tragam danos físicos e/ou psicológicos, que testemunhem tais 

fatos e se calem para que não sejam também agredidos e acabem por achá-los banais ou, pior ainda, 

que diante da omissão e tolerância dos adultos, adotem comportamentos agressivos. 
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Gráficos contendo informações da situação educacional da EE Gervásio dos Santos Costa: 

13- LEVANTAMENTO DA TAXA DE APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DO 7º ao 9º ANOS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Ano  Estadual Municipal Privada Total 

 Aprov. Reprov. Aprov. Reprov. Aprov. Reprov. Aprov. Reprov. 

2010 125 -       

2011 163 4       

2012 285 -       

2013         

2014 177 15       

 

15 - LEVANTAMENTO DO PERCENTUAL DA TAXA DE ABANDONO -ENSINO FUN-

DAMENTAL 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

 Municipal Estadua

l 
Privad

a 
Municipal Estadua

l 
Privad

a 
Municip

al 
Estadua

l 
Privada Municip

al 
Estadua

l 
Privada 

2012             

2013             

2014             

 

 5º ano 6º ano 7º ano   8º ano 9º ano 

 Municipal Estadual Privada Municipal Estadual Privada Municipal Estadual Privada Municipal Estadual Privada Municipal Estadual Privada 

2012                

2013                

2014                
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18- PROFICIÊNCIA 

 2007 2007 2009 

 Língua Portuguesa Matemática Língua Portuguesa 

 Mun. Est. Brasil Mun. Est. Brasil Mun. Est. Brasil 

E.F.(anos 

iniciais) 

       29%  

E.F.(anos 

finais) 

       27%  

 

 

 2009 2011 2011 2013 2013 

 Língua Matemática Língua Portuguesa Matemática Língua Portuguesa Matemática 

 Mun. Est. Brasil Mun. Est. Brasil Mun. Est. Brasil Mu

n. 

Est. Brasil Mun. Est. Brasil 

E.F.(anos 

iniciais) 

 24%   29%   20%   30%   27%  

E.F.(anos 

finais) 

 8%   22%   16%   9%   8%  

                

 

25-) LEVANTAMENTO DO PERCENTUAL DA TAXA DE ABANDONO: ENSINO MÉDIO 

 ENSINO MÉDIO REGULAR 

 

 1º ano 2º ano 3º ano 

 

 Estadual Privada Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada Federal 
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2012 17,82   5,31   

 

7,24   

2013 18,68   1,53   

 

6,81   

2014 12%      

 

   

 

  EJA 

 1º ano 2º ano 

 Estadual Privada Total Estadual Privada Total 

2012 52,83  

 

 53,33   

2013 41,42  

 

    

2014   

 

    

 

No que se refere ao Departamento de Esporte, atualmente o município possui apenas 05 grupos de 

crianças/adolescentes que fazem parte da Escolinha de Futsal realizado em contra turno escolar dis-

tribuídos da seguinte forma: 

 

Categoria de 07 a 10 anos matutino – 14 alunos 

Categoria de 11 a 15 anos matutino – 23 alunos 

Categoria Sub-15 matutino – 14 alunos 

Categoria Sub-11 vespertino – 16 alunos 

Categoria Sub-17 – 12 alunos 

 

A organização das ações de atenção integral à saúde de adolescentes em conflito com a lei se realiza 

de acordo com os princípios e diretrizes do SUS e com as Leis Orgânicas da Saúde (Lei N. 8.080/90 
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e 8.142/90) e o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei N. 8.069/90): respeito aos direitos humanos e 

à integridade física e mental dos adolescentes; enfrentamento ao estigma e preconceito; respeito à 

condição peculiar dos adolescentes como pessoas em desenvolvimento; garantia do acesso universal 

e integralidade do cuidado a todos os pontos da rede de atenção à saúde, observando-se o princípio 

da incompletude institucional; atenção humanizada e de qualidade a esta população; organização da 

atenção à saúde, com definição das ações e serviços de saúde a partir das necessidades da população 

adolescente em conflito com a lei; e permeabilidade das instituições socioeducativas à comunidade e 

ao controle social. 

 

A atenção integral à saúde de adolescentes em conflito com a lei é organizada e estruturada na Rede 

de Atenção à Saúde, com base na atenção primária. As equipes atuam com ações de promoção, pre-

venção, recuperação, reabilitação e na manutenção da saúde da população de sua área de abrangên-

cia. O município de Gaúcha do Norte conta com 2 equipes de Saúde da Família, e também com pro-

fissionais como Assistente Social, Psicólogo e Nutricionista.  

 

Na Atenção Primária são garantidas as principais ações relacionadas à promoção da saúde, ao acom-

panhamento do crescimento e desenvolvimento físico e psicossocial, à prevenção e ao controle de 

agravos; as ações relativas à saúde sexual e saúde reprodutiva, com foco na ampla garantia de direi-

tos; o acompanhamento do pré-natal e a vinculação ao serviço para o parto das adolescentes gestan-

tes, com atenção especial às peculiaridades advindas da situação de privação de liberdade, o aleita-

mento materno junto às adolescentes, sobretudo às adolescentes puérperas e mães em situação de 

privação de liberdade, os cuidados de saúde bucal. O atendimento de situações psicossociais mais 

complexas contam com o apoio dos profissionais especializados (Psicólogo e Assistente Social) para: 

ações de promoção de saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, identificação de 

situações de sofrimento psíquico, transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas; a realização de intervenções terapêuticas, ações de redução de danos e cuidado para 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas; e o desenvolvimento dos 

trabalhos com os determinantes sociais de saúde relacionados às vulnerabilidades pessoais e sociais 

desta população, além de outras ações que efetivamente sejam promotoras da saúde integral dos ado-
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lescentes em conflito com a lei, compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da 

rede. 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE) é resultado de uma parceria entre os ministérios da Saúde e da 

Educação que tem o objetivo de reforçar a prevenção à saúde dos alunos brasileiros e construir uma 

cultura de paz nas escolas. Todas as ações do programa são possíveis de serem realizadas nos muni-

cípios cobertos pelas equipes de Saúde da Família. Na prática, o que ocorre é a integração das redes 

de educação e do Sistema Único de Saúde. 

 

Segue abaixo as unidades e equipes prestadoras de serviços de Saúde: 

 

Centros de Saúde - Equipes de Saúde da Família (ESF Ernesto Doleys E Mario Alievi) e Equi-

pes de Saúde Bucal (ESB): 

Unidades para realização de atendimentos de atenção à população, de forma programada ou não, nas 

especialidades básicas, incluindo assistência odontológica. É a porta de entrada preferencial da Rede 

de Atenção Básica. O acesso se dá por demanda espontânea da população ou por encaminhamento de 

outros pontos da rede de atenção à saúde. É organizado de acordo com as características territoriais e 

necessidades da população ou considerando os critérios de frequência, risco e vulnerabilidade. 

 

Farmácias de Referência Municipal: 

Responsáveis pela dispensação dos medicamentos de controle especial e medicamentos estratégicos. 

 

Laboratório de Referência Municipal: 

Responsáveis pelos exames preconizados pelo Sistema Único de Saúde. 

 

Hospital de Referência Municipal:  

Média complexidade, quando necessário o paciente é regulado para as referências de Alta complexi-

dade. 

 

Centro de Reabilitação Sonho Meu de Referência Municipal: 
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Responsáveis pelo serviço de reabilitação dos pacientes em tratamento. 

 

Academia de Saúde Municipal Loida Feroldi: 

Responsáveis pela prevenção, promoção e tratamento em saúde. 

 

Dados indicadores de adolescentes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde 2014 e 2015: 
 

 
  Fonte: PSFs e Postos de atendimento rural. 
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  Fonte: PSFs e Postos de atendimento rural. 

 

Os motivos mais procurados para consultas são: método contraceptivo, pré-natal, anemias, vermino-

se. 

 

No município, as 3 (três) principais causas externas de óbito dos indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos 

são, de acordo com dados do Ministério da Saúde, as que seguem no gráfico abaixo, tomando por base os anos 

de 2005 e 2010: 

 

 

De acordo com as taxas de homicídios no município apresentadas no gráfico a seguir, ocorreu um 

aumento nessa taxa de 0 em 2010 para 62,3 no ano de 2011. 
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As taxas de homicídio diferem por faixa etária. As maiores taxas de homicídios no município são 

113,1 para a faixa de 15 a 29 anos e de 104,5 para a faixa de 30 a 39 anos. 

 

 

 

De acordo com os gráficos apresentados e os apontamentos realizados podemos concluir que as 

ações desenvolvidas para execução das medidas de meio aberto no Município de Gaúcha do Norte 

apresentam dificuldades de concretização, variando o grau de acordo com a situação do adolescente 

autor de ato infracional e da qualidade dos serviços oferecidos na rede de atendimento. Podem-se 

elencar as seguintes dificuldades encontradas na execução das medidas de PSC e LA, de acordo com 

cada direito fundamental a ser garantido. 
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Saúde: Ausência de programa oficial ou comunitário para tratamento aos toxicômanos, principal-

mente em regime de internação. Ausência de tratamento psiquiátrico para o adolescente autor de ato 

infracional e dificuldade no agendamento/encaminhamento de consultas médicas com profissionais 

especializados. 

Educação: Não permanência do adolescente na escola; defasagem entre a idade do adolescente e 

série a ser cursada; ausência da família na escola; incompreensão, por parte da escola, de seu papel 

na execução da medida.  

Profissionalização: Dificuldade de inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, baixa escola-

ridade, resistência e/ou desinteresse do adolescente, ofertas incompatíveis com a necessidade e inte-

resse do adolescente. 

Esporte, Cultura e Lazer: Falta de equipamentos sociais de esporte e lazer; insuficiência de recur-

sos para as atividades trabalhadas; resistência e/ou desinteresse do adolescente. 

Em relação ao trabalho com as famílias na execução das medidas: constata-se uma deficiência na 

rede de serviços oficiais e comunitários de suporte e acompanhamento familiar, principalmente nas 

áreas de saúde, assistência social, habitação e profissionalização. Ainda como dificuldade enfrentada 

na execução das medidas socioeducativas em meio aberto, está à falta de espaço físico adequado, 

conforme preconiza o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE; o lapso tempo-

ral entre a data que ocorreu o ato infracional e a execução da medida, bem como, a ausência de pro-

gramas para suporte ao adolescente, são algumas das situações que dificultam o trabalho em rede, 

necessário para a garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes autores de ato infracional. 

 

Diante disso, se quer evidenciar que é de fundamental importância que se tenha clareza das conquis-

tas e dificuldades encontradas para fazer valer a lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

e desta forma, tirá-la efetivamente do papel, assegurando condições de sobrevivência (vida, saúde, 

alimentação), de desenvolvimento pessoal e social (educação, lazer, profissionalização e cultura) e 

integridade física, psicológica e moral (liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comu-

nitária) a todos os adolescentes autores de ato infracional e suas respectivas famílias. 

 

Desta forma, os dados colhidos confirmam que o contexto social de pobreza e exclusão, embora me-

nos grave em Gaúcha do Norte do que em cidades de perfil similar, gera condições de vinculação de 
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adolescentes aos circuitos da criminalidade dos quais terão dificuldade de afastar-se sem amparo. 

Além de frágil condição de renda das famílias, esses jovens também são privados de cuidados, apoio, 

o que contribui para o baixo rendimento escolar e a exclusão social. Sem oportunidades sociais e sem 

condições de exercer sua cidadania plena, o adolescente tem frustradas suas expectativas de futuro,  

arriscando-se em busca da intensidade da vida no presente. 

 

3.  Público Alvo 

 

O público alvo deste plano é adolescentes de 12 a 18 anos, autores de ato infracional, residentes no 

município de Gaúcha do Norte e suas respectivas famílias, porém trabalhos preventivos poderão ser 

realizados no ambiente escolar e na comunidade atingindo crianças, adolescentes, docentes, familia-

res, entre outros. 

 

4.  Objetivo Geral 

 

Sistematizar o atendimento socioeducativo no Município de Gaúcha do Norte, postulando estratégias 

protetivas, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e do Sistema Nacio-

nal de Atendimento Socioeducativo – SINASE, no sentido de proporcionar um atendimento socioe-

ducativo de qualidade. 

 

5. Objetivos Específicos 

 

• Ampliação do Serviço de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. 

• Garantir a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela rede de aten-

dimento socioeducativo. 

• Conscientizar às famílias de sua importância na socialização do adolescente. 

• Promover ações de prevenção da violência em suas diversas manifestações. 
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• Manutenção e qualificação dos serviços de atendimento socioeducativo aos adolescentes em 

cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. 

• Proporcionar conhecimentos aos técnicos e orientadores, sobre execução das medidas soci-

oeducativas em meio aberto, conforme os parâmetros e diretrizes do SINASE. 

• Fortalecer a rede de atendimento socioeducativo do Município. 

• Subsidiar ações, políticas e programas na área de adolescentes em conflito com a lei. 

 

6.  Eixos Estratégicos  

 

6.1 – Gestão do Atendimento Socioeducativo 

 

• Implantar a Comarca em Gaúcha do Norte com Juizado da Infância e Juventude, com intui-

to de melhorar e efetivar os atendimentos dos casos de violação de direitos praticados contra e por 

crianças e adolescentes. 

• Integrar a gestão municipal do Sistema de Atendimento Socioeducativo. 

 

6.2 – Qualificação do Atendimento Socioeducativo 

 

• Executar as medidas socioeducativas em meio aberto, conforme previsto no SINASE – Sis-

tema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 

• Estimular a articulação e interface com as políticas públicas, estabelecendo um fluxo especí-

fico para a política municipal de saúde (consultas, tratamento psicológico e a toxicômanos) ao aten-

dimento das crianças e adolescentes. 

• Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e social durante todo o cumprimento 

das medidas em meio aberto (atendimento emergencial, encaminhamentos aos programas sociais, a 

cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho, dentre outros). 

• Promover encontros e reuniões com as famílias dos adolescentes em cumprimento de medi-

da socioeducativa em meio aberto. 

• Estimular a participação da família no acompanhamento escolar do adolescente. 
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• Promover palestras nas escolas municipais e estaduais, tendo como público alvo, adolescen-

tes, Diretor, professores e coordenadores. 

• Qualificar o atendimento socioeducativo dos profissionais. 

• Implantar e estimular a participação de adolescentes à prática do esporte, aprendendo outras 

modalidades além do futsal. 

 

6.2.1 – Medida Socioeducativa – Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida. 

 

• Provimento de um espaço físico apropriado, infra-estrutura (equipamentos e materiais de 

consumo) e recursos humanos.  

• Manter ampla relação com serviços das diversas políticas públicas existentes no município, 

construindo um mapeamento dos equipamentos sociais existentes, a fim de firmar novas parcerias. 

• Incentivar a participação dos adolescentes nos eventos sociais da comunidade, em cursos 

profissionalizantes, em ações de escolarização, trabalho, lazer, cultura e esporte. 

• Promover palestras nas escolas e na comunidade em geral, a fim de ampliar o número de 

orientadores no acompanhamento da medida de liberdade assistida. 

 

 

6.3 - Participação Cidadã e Autônoma dos Adolescentes 
 

• Possibilitar capacitação aos atores – técnicos do programa, orientadores, e todas as institui-

ções governamentais e não governamentais que fazem parte do sistema socioeducativo do município. 

• Promover a participação da equipe técnica em eventos estaduais e nacionais sobre medidas 

socioeducativas. 

• Realizar encontros mensais com os orientadores dos adolescentes. 

 

 

6.4 - Fortalecimento dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública 

 

• Implantar e manter atualizado o SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adoles-

cência – Controle Informacional de Adolescentes em Conflito com a Lei); 
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7. Resultados Esperados 

 

• Socioeducandos atendidos, profissionalizados e inseridos na sociedade. 

• Diminuição da reincidência. 

• Fortalecidas as parcerias com organizações governamentais e não governamentais na efeti-

vação da rede de apoio para atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducati-

vas de meio aberto. 

• Fortalecidas as relações familiares e comunitárias. 

• Assegurado o acesso dos adolescentes autores de ato infracional nas políticas públicas (edu-

cação, saúde, assistência social, etc.). 

• Capacitados os atores – técnicos do programa, orientadores, e todas as instituições gover-

namentais e não-governamentais que fazem parte da rede de atendimento socioeducativo do municí-

pio. 

• Oficinas e palestras sócio-educativas disponibilizadas. 

• Maior agilidade e qualidade no acompanhamento dos adolescentes que cumprem medida 

sócio-educativa em meio aberto. 

• Conscientização e capacitação das famílias dos socioeducandos para interagir com os mes-

mos e servir também como medida preventiva contra o ato infracional. 

 • Implantação da Comarca em Gaúcha do Norte com Juizado da Infância e da Juventude. 

 

8. Monitoramento e Avaliação 

 

O monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de 

Gaúcha do Norte  será realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, contando com a 

participação fundamental do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conse-

lho Municipal de Assistência Social e demais instâncias de controle social. 

  

O Sistema de monitoramento e avaliação será realizado num processo sistemático e contínuo em 

todas as ações, onde possibilitará a mensuração dos indicadores de processo e resultados, por meio 

dos relatórios confeccionados anualmente, onde são registradas as ações desenvolvidas no período, e 



ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Missão: Trabalhar na estratégia, formulação, implementação e articulação de 

políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente de Gaúcha do Norte. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Rua Paraná, 694, centro, Gaúcha do Norte/MT - CEP: 78875-000 

Fone/Fax: (066) 3582 1551 /3582 1233 – Email: cmdcagnorte@hotmail.com 

que, justificam as ações previstas e não realizadas, bem como, relatório anual de avaliação, que obje-

tiva informar o desenvolvimento gradual e evolutivo das ações em relação aos objetivos propostos, e, 

difundir os principais resultados obtidos no ano. Outros documentos de sistematização, como por 

exemplo, fotos, e material de divulgação, deverão, sempre que possível, acompanhar o relatório anu-

al.  

 

Portanto, o monitoramento e a avaliação são de fundamental importância, uma vez que a execução 

do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, será continuamente monitorada pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, como principalmente pelos Conselhos responsáveis pelo Controle 

Social.  
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9. Eixos Temáticos 

 

Eixo 1 – Gestão do Atendimento Socioeducativo 

 

Objetivo Ações 2015 ... 2024 Responsável pela Execução 

 

Ampliação do Serviço 

de atendimento ao 

adolescente em con-

flito com a lei. 

 

 

Implantação da Comarca em Gaúcha do Norte 

com Defensores e Juízes para atuarem na área 

da Infância e Juventude. 

  

X 

 

X 

 

Ministério Público da Comarca 

de Paranatinga, CMDCA, Se-

cretaria Municipal de Assistên-

cia Social, Poder Legislativo e 

Executivo. 

 

 

Integrar a gestão mu-

nicipal do Sistema de 

Atendimento Socioe-

ducativo. 

 

Garantir através do órgão gestor, uma estrutura 

administrativa com recursos humanos e orça-

mento compatível para atender a demanda que 

necessita de atendimento em meio aberto e 

meio fechado. 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Órgão Gestor Municipal e Se-

cretários Municipais de Saúde, 

Educação e Assistência Social. 
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Assegurar na Lei Orçamentária, recursos para 

atendimento de medidas socioeducativas con-

forme ações previstas no Plano Decenal. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Órgão Gestor Municipal de 

Departamento de Contabilida-

de. 

 

 

Eixo 2 – Qualificação do Atendimento Socioeducativo 

 

Objetivo Ações 2015 ... 2024 Responsável pela Execução 

 

Garantir a manuten-

ção e a melhoria da 

qualidade dos servi-

ços oferecidos pela 

rede de atendimento 

 

Execução das medidas socioeducativas em 

meio aberto, conforme previsto no SINASE – 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeduca-

tivo. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social e CMDCA. 
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socioeducativo.  

Promover palestras nas escolas municipais e 

estaduais, tendo como público alvo – Adoles-

centes, Diretor, professores e coordenadores. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social e Secretaria Mu-

nicipal e Estadual de Educação 

 

 

Estimular a articulação e interface com as polí-

ticas públicas, estabelecendo um fluxo especí-

fico para a política municipal de saúde (consul-

tas, tratamento psicológico e a toxicômanos) ao 

atendimento das crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social, Secretaria Muni-

cipal de Saúde e CMDCA. 
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Conscientizar às famí-

lias de sua importân-

cia na socialização do 

adolescente. 

 

Acompanhar o adolescente em seu contexto 

familiar e social durante todo o cumprimento 

das medidas em meio aberto (atendimento 

emergencial, encaminhamentos aos programas 

sociais, a cursos profissionalizantes e inserção 

no mercado de trabalho, dentre outros). 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social e CRAS. 

 

 

 

 

 

Promover encontros e reuniões com as famílias 

dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto. 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social e CRAS. 

 

 

Estimular a participação da família no acompa-

nhamento escolar do adolescente. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social e Secretaria Mu-

nicipal e Estadual de Educa-

ção. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Missão: Trabalhar na estratégia, formulação, implementação e articulação de políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente de 

Gaúcha do Norte. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Rua Paraná, 694, centro, Gaúcha do Norte/MT - CEP: 78875-000 

Fone/Fax: (066) 3582 1551 /3582 1233 – Email: cmdcagnorte@hotmail.com 

 

Promover ações de 

prevenção da violên-

cia em suas diversas 

manifestações 

 

Promover palestras nas escolas municipais e 

estaduais, tendo como público alvo adolescen-

tes, professores e coordenadores. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social; Secretaria Muni-

cipal de Educação; Secretaria 

Estadual de Educação e CMD-

CA. 

 

Implantar e estimular a participação de adoles-

centes à prática do esporte, aprendendo outras 

modalidades além do futsal. 

 

  

X 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social; Secretaria Muni-

cipal de Educação; Secretaria   

Estadual de Educação e CMD-

CA. 

 

Manutenção e qualifi-

cação dos serviços de 

atendimento socioe-

ducativo aos adoles-

centes em cumpri-

 

Manter ampla relação com serviços das diver-

sas políticas públicas existentes no município, 

construindo um mapeamento dos equipamentos 

sociais existentes, a fim de firmar novas parce-

rias. 

  

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social. 
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mento das medidas de 

prestação de serviços 

à comunidade e liber-

dade assistida. 

 

Incentivar a participação dos adolescentes nos 

eventos sociais da comunidade, em cursos pro-

fissionalizantes, em ações de escolarização, 

trabalho, lazer, cultura e esporte. 

 

  

X 

 

 

 

 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social, Secretaria Muni-

cipal e Estadual de Educação.  

 

 

 

Promover palestras nas escolas e na comunida-

de em geral, a fim de ampliar o número de ori-

entadores no acompanhamento da medida de 

liberdade assistida. 

  

X 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social. 

 

Qualificar o atendi-

mento socioeducativo 

dos profissionais 

 

Proporcionar a capacitação dos servidores do 

Sistema Socioeducativo quando da implantação 

da Escola Estadual de Socioeducação. 

  

X 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social, Educação, Saúde 

e CMDCA. 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Missão: Trabalhar na estratégia, formulação, implementação e articulação de políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente de 

Gaúcha do Norte. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Rua Paraná, 694, centro, Gaúcha do Norte/MT - CEP: 78875-000 

Fone/Fax: (066) 3582 1551 /3582 1233 – Email: cmdcagnorte@hotmail.com 

 

Eixo 3 – Participação Cidadã e Autônoma dos Adolescentes  

 

Objetivo Ações 2015 ... 2024 Responsável pela Execução 

 

Proporcionar conhe-

cimentos aos técnicos 

e orientadores, sobre 

execução das medidas 

socioeducativas em 

meio aberto, confor-

me os parâmetros e 

diretrizes do SINASE. 

 

 

 

 

 

Possibilitar capacitação aos atores – técnicos do 

programa, orientadores, e todas as instituições 

governamentais e não governamentais que fa-

zem parte do sistema socioeducativo do muni-

cípio. 

 

  

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social. 

 

 

 

 

 

Promover a participação dos atores envolvidos 

no processo socioeducativo do município, em 

eventos municipais, estaduais e nacionais na 

área da criança e adolescente.  

 

  

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Secretaria Estadual de Cidada-

nia e Justiça, Secretaria Muni-

cipal de Assistência Social, 

CMDCA e os demais parceiros 

na execução do Plano. 
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Fortalecer a rede de 

atendimento socioe-

ducativo do Municí-

pio. 

 

Realizar cursos direcionados às pessoas que 

fazem parte da rede de atendimento socioedu-

cativo, com foco no trabalho em rede, direitos 

humanos, Estatuto da Criança e do Adolescen-

te, Política de Assistência Social, Sistema Na-

cional de Atendimento Socioeducativo –

SINASE, e controle social. 

 

  

X 

 

 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social. 

 

Incentivar a participa-

ção autônoma dos 

adolescentes na cons-

trução e implementa-

ção da proposta soci-

oeducativa na execu-

ção de todas as MSE 

no âmbito municipal.  

 

Garantir a participação de adolescentes em 

cumprimento de MSE em reuniões das unida-

des, nos conselhos de direitos municipais e 

demais espaços de deliberações do atendimento 

socioeducativo. 

  

X 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assis-

tência Social e Conselho Mu-

nicipal de Direitos da Criança e 

do Adolescente. 
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Eixo 4 – Fortalecimento dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública 

 

Objetivo Ações 2015 ... 2024 Responsável pela Execução 

Subsidiar ações, polí-

ticas e programas na 

área de adolescentes 

em conflito com a lei. 

Implantar e manter atualizado o Sistema de 

Informação para Infância e Adolescência - SI-

PIA. 

 X X Secretaria Municipal de Assis-

tência Social e CMDCA. 

Aprimorar o Sistema 

de Informação SIPIA 

Capacitação de todos os usuários do sistema de 

informação SIPIA. 

 X X Secretaria Municipal de Assis-

tência Social e CMDCA. 
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10. Formas de Financiamento do Sistema Socioeducativo 

 

O Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos da Lei 12.594, estabelece que a 

responsabilidade pela implementação dos programas de atendimento ao adolescente em cumprimen-

to de medida socioeducativa é de todos os entes federados: União, Estados, Distrito Federal e Muni-

cípios.  

 

O financiamento do Sistema Socioeducativo no município de Gaúcha do Norte ocorrerá com respon-

sabilidade do órgão gestor das medidas de privação de liberdade, sendo, portanto pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, com participação da Secretaria Municipal de Saúde e Educação.  

 

A maior parte do custo de execução das medidas de privação de liberdade, conforme estabelecido no 

Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo do Mato Grosso, será suportado pela SEJUDH, 

compondo o orçamento da seguridade social, com participação do órgão de Educação no custo rela-

tivo ao salário e apoio à educação dos jovens.  

 

Nas medidas de meio aberto, o custo de execução das medidas é suportado pelos sistemas municipais 

de atendimento socioeducativo. As medidas socioeducativas são ofertadas pelos CREAS que são de 

responsabilidade dos municípios, podendo ser também ofertadas pelo CRAS nos municípios onde 

não houver CREAS. Os CREAS recebem também o cofinanciamento federal do serviço de proteção 

social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação 

de serviços à comunidade o qual é feito pelo piso fixo de média complexidade cujo valor é aprovado 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Atualmente em Gaúcha do Norte não possuímos 

CREAS, sendo as medidas de meio aberto atendidas pelo CRAS com recursos próprios do municí-

pio. 

 

O Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do município de Gaúcha do Norte/MT se materia-

liza no princípio de cofinanciamento do Sistema, proposto no Eixo 1  –  Gestão  do  Atendimento 

Socioeducativo.  
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Essa inovação traz a previsão de implantação do cofinanciamento da execução das medidas de PSC e 

LA, através da transferência de recursos pelo Estado aos Municípios, conforme prevê o Plano Esta-

dual. 

 

A integração das politicas de atendimento prevista no Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo 

do município de Gaúcha do Norte promoverá uma execução mais eficiente e eficaz das medidas na 

consecução de seu objetivo de transformar o processo de responsabilização do adolescente num pro-

cesso com caráter educativo e de desenvolvimento da cidadania, com respeito aos direitos humanos 

e, objetivando a redução dos diferentes tipos de violência, transformando as medidas socioeducativas 

aplicadas em instrumentos capazes de alcançar seus objetivos de (re)instituição de direitos, reinser-

ção social, cultural e profissional, interrompendo assim a trajetória infracional do adolescente. 

 

Conforme prevê o Plano Estadual, a proposta do Plano municipal define o cofinanciamento em perí-

odos: 

 

1º Período – 2015: Financiado pela Lei Orçamentária Anual – LOA de 2015, conforme o Plano Plu-

rianual - PPA 2012 – 2015. 

 

2º Período – 2016-2019: quatro anos, financiado pelo PPA 2016-2019 e desdobrado anualmente nas 

LOA's; 

 

3º Período – 2020-2023: quatro anos, financiado pelo PPA 2020-2023 e desdobrado anualmente nas 

LOA's;  

 

4º Período – 2024: Financiado pela LOA 2024, referente o PPA 2024-2027. 
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