ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo

Ação

Responsável
pela Prazo
execução/
Articulação
intersetorial
Desenvolvimento de atividades Desenvolvimento de atividades que busquem o DMDS, CRAS e SCFV, Curto Prazo
desenvolvimento da formação pessoal da criança e do Ong’s
diversificadas
adolescente, voltadas á: Empatia, oratória,
criatividade, entre outras.
Art. Inter.: DME / Escolas
Realização anual de Concurso Cultural.
DMDS/ DMC
Curto Prazo
Art. Inter.: DME
Desenvolvimento de atividades diversificadas, DMDS, CRAS, CREAS
Curto prazo
oficinas, campanhas de prevenção trimestrais no
Bairro Alto Cruzeiro.
Art. Inter.: DMS/ DME
Desenvolvimento de atividades que observem a DMDS – CRAS, SCFV
realidade atual: Arte de rua (Ex: Hip Hop, grafite),
fotografias, entre outros.
Art. Intersetorial: DME –
Escolas.
Adequação de espaço para desenvolvimento de DMDS – CRAS
Médio prazo
atividades recreativas na sede do CRAS
Desenvolvimento do projeto Ação Social Itinerante CREAS
Curto prazo
nos bairros rurais do município, com vistas à
prevenção da violência, acesso á direitos, benefícios Art. Inter.: DMDS/ CRAS /
e serviços de diversos setores.
DME/ DMS/ DMC/ Depto
de Esportes

Mecanismos de oportunidades Criação de cursos profissionalizantes à adolescentes DMDS, PBF, CRAS
para inserção de jovens no e suas famílias, por meio do Programa Bolsa Família.
mercado de trabalho.
Parceria com SENAR para disponibilização de DMDS, CRAS
cursos de curta duração.
Envio de proposta ao executivo municipal para DMDS, CMDCA
criação/ implantação do Programa Jovem Aprendiz;
Art. Inter. Conselho Tutelar
Aprimoramento dos Serviços, Aprimorar a inclusão da família no acompanhamento DMDS – CRAS - CREAS
do PAIF por no mínimo 6 meses após o termino da
programas e projetos.
medida, tendo como prerrogativa a referencia contra
referência do PAEFI e serviço LA /PSC
Garantir a inserção dos Adolescentes em DMDS – CRAS - CREAS
cumprimento e egressos de MSE para os SCFV.
Cadastro e adequação de entidades que desenvolvem CMAS, CMDCA, DMDS
atividades voltadas á criança e adolescente no
município.
Envio de propostas a entidades não governamentais CMAS/ CMDCA, DMDS
para execução de serviços de assistência social.
Busca de recursos e cofinanciamento para DMDS/CMA
implantação de um CRAS no Bairro Sobradinho ou
na impossibilidade, aprimoramento da oferta dos
serviços já existentes.

Curto Prazo
Curto Prazo
Curto Prazo

Curto prazo

Curto prazo
Curto prazo

Curto prazo
Médio prazo

SAÚDE
Objetivo

Ação

Atendimento especializado aos
adolescentes e suas famílias

Atendimento psicológico em
grupos de pais de adolescentes
infratores, quando houver
demanda.
Criação oficinas terapêuticas
como meio de auxiliar no
tratamento dos adolescentes.
Designação de equipe técnica
multidisciplinar e multisetorial
para avaliar o adolescente em
cumprimento de medida
socioeducativa que apresente
indícios de transtorno mental,
deficiência mental, ou associadas.

Responsável pela execução/
Articulação intersetorial
DMS
Art. Inter.: DMDS – CRAS CREAS

Prazo

Núcleo de Apoio à Saúde da
Família - NASF/
Equipe de Referência em Saúde
Mental
DMS/ Equipe de referência em
saúde mental

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

EDUCAÇÃO
Objetivo

Ação

Desenvolvimento de projetos

Desenvolvimento de ações de
prevenção por meio da música,
dança, teatro e concursos.
Priorizar vaga para adolescente
em cumprimento de MSE, no
transporte escolar universitário.
Parceria com PROERD para a
prevenção e Orientação a todos os
tipos de violência.

Responsável pela execução/
Articulação intersetorial
DME/ Escolas municipais e
escola estadual

Prazo

DME/ Setor de transportes

Curto prazo

DME
Art. Escolas

Curto prazo

Curto prazo

ESPORTE , CULTURA E LAZER
Objetivo

Ação

Ampliação do leque de
atividades oferecidas

Incentivo á modalidades
esportivas diversificadas
Desenvolvimento de oficinas de
músicas
Desenvolvimento de projetos de
exposição cultural
Desenvolvimento de oficinas com
jogos de estratégias

Responsável pela execução/
Articulação intersetorial
Departamento de Esportes

Prazo

DMC
Art. Inter.: CRAS/ SCFV
DMC/ DME

Curto prazo

DMC/CRAS/ SCFV

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

PREVENÇÃO
Objetivo

Ação

Prevenção com foco na
conscientização de comerciantes
e estabelecimentos comerciais

Conscientização com
pais/responsáveis quando da
denuncia da permanência de
crianças e adolescentes em locais
e horários inapropriados.
Desenvolvimento de campanhas
de prevenção á venda de bebidas
alcoólicas para crianças e
adolescentes nos estabelecimentos
comerciais em feriados de grande
movimento. Definidos: Carnaval,
Semana Santa, Festa de Agosto,
Reveillon.
Desenvolvimento de campanhas
trimestrais de prevenção á venda
de bebidas alcoólicas para
crianças e adolescentes nos
estabelecimentos comerciais no
bairro Sobradinho
Ativação do FIA

Gestão do FIA

Envio de proposta ao executivo
para destinação de recursos de
impostos municipais para o FIA

Responsável pela execução/
Articulação intersetorial
Conselho Tutelar

Prazo

Conselho Tutelar

Curto prazo

Curto prazo

Art. Inter.: DMDS –
CRAS/CREAS
DMS

Conselho Tutelar
Art. Inter.: DMDS –
CRAS/CREAS
DMS

Curto prazo

CMDCA / DMDS

Curto prazo

CMDCA / DMDS

Curto prazo

FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO – APRIMOPRAMENTO DOS SERVIÇOS

Objetivo

Ação

Criação de fluxos e protocolos
de atendimento em rede, com
vistas a aprimorar o
atendimento.

Criação de um fluxo de
atendimento em rede priorizando
o adolescente infrator e suas
famílias
Espaço no bairro Sobradinho para
atendimento periódico do
Conselho Tutelar
Criação de um Espaço
Comunitário, Cultural e recreativo
no Bairro Sobradinho.
Estabelecimento de fluxo de
compartilhamento de informações
entre os diferentes órgãos,
fortalecendo o acompanhamento
conjunto dos adolescentes e suas
famílias.

Responsável pela execução/
Articulação intersetorial
DMDS/ DME/ DMS/
Departamento de esportes

Prazo

DMDS/ Conselho Tutelar

Curto prazo

DMDS/DMC/DME/
Departamento de Esportes

Médio prazo

CRAS- CREAS- DME – DMS –
Departamento de esportes

Curto prazo

Curto prazo

GESTÃO DO SINASE
Objetivo

Ação

Criação e estruturação do
Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo

Instituir, regular e manter o
Sistema Municipal de
atendimento socioeducativo,
respeitadas as diretrizes gerais
fixadas pela União e pelo Estado.

Aprimoramento do SIMASE

Responsável pela execução/
Articulação intersetorial
DMDS, Comissão Intersetorial
permanente, CMDCA,
procuradoria do município.

Contratação de equipe técnica
DMDS
adicional para aprimoramento na
execução dos serviços de proteção
Social especial, entre eles o
Programa de Medidas
Socioeducativas e abordagem
social.
Realização de Cadastro no
DMDS / CREAS
sistema Nacional de informações
sobre o atendimento
Socioeducativo.
Busca de parceria com empresas
CMDCA / DMDS / CREAS
do setor privado para execução de
medidas socioeducativas, e com
vistas a facilitação da inserção de
adolescentes infratores no
mercado de trabalho

Prazo
Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Médio prazo

Consolidação do SIMASE

Desenvolvimento de projeto para
realizar rota entre os diversos
serviços ofertados no município,
com intuito de que o adolescente
inserido no Programa de MSE
conheça os órgãos /setores do
Sistema de Garantia dos Direitos.
Sensibilização e mobilização
dentro dos setores públicos e
entidades não governamentais,
visando a desmitificação de
preconceitos e estigmas
relacionados á crianças e
adolescentes autores de atos
infracionais.

DMDS/CRAS/CREAS

Curto prazo

DMDS / CREAS

Curto prazo

Capacitações periódicas dos
profissionais atuantes no Serviço
de MSE
Articular e estabelecer com as
demais políticas setoriais
estratégias para realização de
trabalho com base na
socioeducação.

DMDS

Curto prazo

DMDS/ CREAS/ DME

Curto prazo

Art. Inter.: DME, DMS, DMC,
DMA, Ong’s

