PLANOS DE AÇÃO DOS PROJETOS DO CAOP DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Nível Estratégico: PLANO ESTRATÉGICO DO MPMA 2021 – MAPA ESTRATÉGICO
Nível Tático: Plano Tático do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude – CAOp-IJ
Nível Operacional: Planos de Ação dos Projetos do CAOp-IJ
PLANO DE AÇÃO DO PROJETO Nº 01 do CAOp da Infância e Juventude
Objetivo Estratégico:
Exigir o cumprimento adequado das medidas socioeducativas.
Objetivos de Contribuição:

Auxiliar na implantação e estruturação das diretrizes do SINASE, com ênfase nas medidas em meio
aberto e soluções alternativas de conflito, especialmente Justiça Restaurativa.
Projeto Nº 01: EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (Monitoramento da aplicação e do
cumprimento de medidas socioeducativas no Estado do Maranhão)
Descrição do Projeto (ementa, público alvo, patrocinador, gerente, riscos e fatores críticos):
Ementa:
AÇÃO INSTITUCIONAL. LEVANTAMENTO DE DADOS. PROMOTORIAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CNMP.
ACOMPANHAMENTO. AÇÕES EM DESFAVOR DO ESTADO. EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.
Público Alvo: Membros
Patrocinador: PGJ e CAOp/IJ
Parcerias: CEDCA e RMJJ
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Gestor: Alenilton Junior / Márcio Thadeu
Eixo/relatoria: Medida Socioeducativa e Ato Infracional.
Riscos: Baixa adesão dos membros. Falta de recursos humanos e materiais. Omissão do Estado e dos
Municípios.
Fatores críticos de sucesso (são premissas para o êxito): Adesão efetiva dos membros.
Objetivo ou Justificativa (por que o projeto é importante/necessário):
Necessidade de implantação dos planos e sua conformidade com a normativa legal. Necessidade de mensurar a
qualidade do atendimento prestado ao adolescente àquilo preconizado nos planos.
Valor estimado em R$ (quanto custará): Escopo do Produto/Entrega (o que deverá ser entregue): a) regionalização do atendimento; b) redução
do índice de superlotação das unidades de internação; c) implantação do programa de atenção integral à saúde
mental do adolescente; d) 100% dos municípios maranhenses com os PMASE elaborados e 75% implantados;
Resultados Esperados: a) efetivação da regionalização no cumprimento de MSE; b) fortalecimento da
aplicação de MSE em meio aberto; c) redução do índice de superlotação nas unidades de internação; d)
cumprimento das diretrizes de execução de MSE – meio aberto e meio fechado – nos moldes do SINASE no
Maranhão;
Indicadores (medidas de qualidade e quantidade):
- Nº de planos elaborados e implantados;
- Nº de vistorias realizadas;
- Mensurar a qualidade do atendimento prestado ao adolescente e àquilo preconizado no SINASE e nos planos;
Metas (qualitativas/quantitativas): 100% dos municípios maranhenses com PMASE elaborados e 75%
implantados;
O que
Macroações
Fiscalizar delegacias –
recepção de adolescentes e
tempo de permanência
apreendido

Quem
Como
Responsável
(ações a realizar)
PIJ
- Vistoria

Quando
Data inicial Data final
2017
2021

Áreas de
Interface
Controle Externo
da Atividade
Policial
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Fiscalização da aplicação de PIJ
MSE em meio aberto pelos
Programas municipais/CREAS

- Vistoria
- Monitorar rol de
orientadores
credenciados,
semestralmente – PSC
(Art.13/SINASE)
- Análise detida quando
da validação do PIA (Art.
41/SINASE)
Fiscalização das unidades
PIJ
- Vistoria (Art.
(Res. 67/2011 do CNMP)
16/SINASE)
- Firmar termo de
cooperação técnica –
engenharia e assistência
social – quando não
houver equipe técnica
local do MP
Promover sensibilização sobre CAOp/IJ, PIJ e - Planejamento de
a temática para o SGD
parceiros
atividades de incidência
- Eventos
- Cursos de formação
Participar da elaboração dos PIJ
- Expedição de
Planos de Atendimento
recomendação
Socioeducativo e do processo
- Firmação de TAC
da respectiva avaliação
- Participação em
periódica (Art. 18/SINASE)
reuniões e audiências
públicas
- Elaborar roteiro de
avaliação periódica dos
PMASE que inicia em
2017
- Monitorar/avaliar Plano
Estadual (PIJ – São Luís)

2017

2021

SEMAS
CMDCA

2016

2021

CEDCA

2016.2

2021

SGD

2016

2021

Prefeitura
(comissão
executiva)
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Atuar em prol da implantação CAOp/IJ,
do programa de atenção
CAOp-Saúde,
integral à saúde mental do
PJ e parceiros
adolescente em conformidade
os objetivos terapêuticos
específicos
(Art. 64, §4º/SINASE)

Acompanhamento de ações
em desfavor do Estado do
Maranhão em temas
relacionados a execução de
medidas socioeducativas

CAOp/IJ

- Reunir e articular com 2017
conselhos de classe
(CRM, CRESS e CRP)
- Promover eventos para
debater e fortalecer com
a rede de atendimento
- Mapear iniciativas de
incidência na área no
âmbito do MP (visar
institucionalização) e do
CNMP
- Incidência junto ao
2016
CEDCA e ao Governo
Estadual para trabalhar
acordos extrajudiciais

2021

Conselhos de
classe
SEMAS
SEDES
CNMP

2021

CEDCA
Governo
Estadual
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