
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

DECRETO N° 019, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dispiie sobre a criaciio da
Comissao Intersetorial que sera
responsavel no munictpio pela
elaboraciio do Plano Municipal
Decenal de Atendimento
Socioeducativo ..

o PREFEITO DO MUNICiPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuicoes legais que lhes sao conferidas pela Lei Organica Municipal,

CONSIDERANDO 0 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, destinado
a regulamentar a forma como 0 Poder Publico, por seus mais diversos orgaos e agentes,
devera prestar 0 atendimento especializado ao qual adolescentes autores de ato
infracional tern direito;

CONSIDERANDO que 0 SINASE foi originalmente instituido pel a Resolucao n°
119/2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente -
CONANDA, e foi aprovado pela Lei n? 12.594, de 18 dejaneiro de 2012, que trouxe uma
serie de inovacoes no que diz respeito a aplicacao e execucao de rnedidas socioeducativas
a adolescentes autores de ato infracional, dispondo desde a parte conceitual ate 0

financiarnento do Sistema Socioeducativo, definindo papeis e responsabilidades;

CO~SIDERANDO que com 0 advento da Lei n" 12.594/2012, passa a ser
obrigatoria a elaboracao e irnplementacao, nos municipios 0 Plano de Atendimento
Socioeducativo (de abrangencia decenal), com a oferta de services e prograrnas
destinados a execucao das rnedidas socioeducativas em rneio aberto (cuja
responsabilidade ficou a cargo dos rnunicipios) e privativas de liberdade (sob a
responsabilidade dos estados), alern da previsao de intervencoes especificas junto as
familias dos adolescentes socioeducandos;

CONSIDERANDO que 0 objetivo do SINASE, e a efetiva irnplementacao de uma
politica publica especificamente destinada ao atendimento de adolescentes auto res de ato
infracional e suas respectivas farnilias, de cunho eminentemente intersetorial, que ofereca
alternativas de abordagem e atendimento junto aos rnais diversos orgaos e
"equiparnentos" publicos:

CONSIDERANDO que 0 SINASE, estabelece que a aplicacao e execucao das
medidas socioeducativas a adolescentes auto res de ato infracional, por ser norteada, antes /
e acima de tudo, pelo "principio da proteciio integral a crianca e ao adolescente", deve
observar uma "logica" completamente diversa da que orienta a aplicacao e execucao de
penas a imputaveis (sem prejuizo, logicamente, do "garantismo" que, tanto na forma da
lei quanta da Constituicao Federal e assegurado indistintamente em qualquer dos casos),
e que a verdadeira solucao para 0 problema da violencia infanto-juvenil, tanto no plano
individual quanta coletivo, dernanda 0 engajarnento dos mais diversos orgaos, services e
setores da Adrninistracao Publica, que nao mais podem se omitir em assumir suas
responsabilidades para com esta importante demand a;
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CONSIDERANDO que a elaboracao do Plano Municipal de Atendimento
socioeducativo e uma tarefa complexa, que por forca do disposto na propria Lei n?

.. 12.594/2012, relativa ao SINASE, demanda uma abordagem eminentemente
interdisciplinar, considerando, inclusive, a necessidade de execucao das ac;:oes.a ele
correspondentes de forma intersetorial;

CONSIDERANDO que a elaboracao do 0 Plano Municipal Decenal de
Atendimento Socioeducativo depende de dados confiaveis acerca da demanda de
atendimento e estes deverao ser colhidos junto as mais diversas fontes - PoJicias Civil e
Militar, Ministerio Publico, Poder Judiciario, Conselho Tutelar;

CONSIDERANDO que nao e correto "delegar" exclusivamente ao CREAS a
responsabilidade pela elaboracao do "Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo".
(assim como pela execucao das medidas nele previstas), pois embora a area da assistencia
social seja muito importante tanto no processo de elaboracao do "Plano", quanta no
atendimento dos adolescentes autores de atos infracionais e suas familias, 0 planejarnento
e execucao das acoes respectivas deve tambern ficar a cargo de outros setores da
adrninistracao (assim como outros "atores" do "Sistema de Garantia dos Direitos da
Crianca e do Adolescente"), que desta forma, precisam ser tambern chamados a
participar, formando uma "comissao intersetorial' encarregada de elaborar um esboco de
"Plano Municipal";

CONSIDERANDO que 0 Plano Municipal Decenal de Atendimento
Socioeducativo e uma construciio coletiva, e exige uma a definicao de uma "comissao
intersetorial' que ira esboca-lo e coloca-lo a aprovacao em Audiencia Publica;

DECRETA:

Art. 10 Fica criada a Comissao Intersetorial responsavel pela elaboracao do Plano
Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo, constituida por sete membros
titulares e respectivos suplentes, norneados- atraves de Portaria do Chefe do Poder
Executivo, com a seguinte composicao:

1- Secretaria Municipal da Crianca, do Adolescente e Politicas Sociais
II - Secretaria Municipal de Educacao, Esportes, Juventude, Ciencia e Tecnologia
III - Secretaria Municipal de Saude
IV - Fundacao de Cultura e Turismo de Caruaru
V - Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico
VI - Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente
VII - Centro de Educacao Popular Comunidade Viva

Paragrafo Unico. A Comissao Intersetorial definira entre seus membros um
coordenador.

Art. 2° A Comissao Intersetorial tera a responsabilidade de elaborar 0 Plano
Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo e encaminhar para aprovacao do
Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - COMDICA.
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Art. 3° 0 Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo sera elaborado
e entregue ao COMDICA ate 0 dia 01 de Abril de 2016.

Art. 4° 0 calendario de reunioes sistematicas para 0 processo de elaboracao do
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, sera definido por esta Comissao
Intersetorial em sua primeira reuniao.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Caruaru, 04 de fevereiro de 2016; 195° da Independencia; 128° da Republica.

JOSE QUEIROZ DE
Prefeito

A
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