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APRESENTAÇÃO

O presente documento tem a finalidade de analisar a efetividade do cumprimento das

medidas  socioeducativas   em  meio  aberto   no  município  de  São  Luís-MA,  como  parte  do

monitoramento proposto pelo PROJETO SUPERANDO BARREIRAS,  da 37ª Promotoria de Justiça

Especializada  da  Capital,  responsável  pela  execução  das  medidas  socioeducativas.  Para  a  sua

realização recorreu-se à leitura e à organização dos dados obtidos a partir  do instrumental  da

Pesquisa,  proposto pelo CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público e ainda na condição  de

minuta, durante  os meses de julho, agosto e setembro de 2015, acerca dos Programas/Serviços de

LIBERDADE ASSISTIDA  E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Considerando que o instrumental  da pesquisa elaborado pelo CNMP ainda não foi

regulamentado, a 37ª Promotoria de Justiça Especializada da Capital acordou junto à Coordenação

dos CREAS, exercitar o seu preenchimento e enviá-lo a cada três meses ao Órgão Ministerial . O

levantamento  traça  um  panorama  das  condições  em  que  as  medidas  socioeducativas  são

executadas,  o  perfil  dos  adolescentes  atendidos  (sexo,  idade,  escolaridade,  envolvimento com

substâncias psicoativas, raça/cor), o quantitativo de adolescentes que estão cumprindo ou não as

MSE's,  as  instalações  físicas  dos  CREAS  e  outras  informações  importantes  para  subsidiar  um

processo de reflexão que possa apontar como resultado a melhoria contínua da execução das

medidas de LA e PSC.

Faz-se preliminarmente uma breve  contextualização das medidas socioeducativas em

meio aberto , e , ao final intenta-se uma reflexão sobre os serviços oferecidos em São Luís como

estratégia de compartilhar  observações com todos os envolvidos no processo de execução das

medidas,  comprometidos com a materialização dos direitos dos socioeducandos.
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1. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – LA E PSC EM DEBATE

A História da humanidade revela que nem sempre crianças e adolescentes foram tratados
com respeito e dignidade, mas, nas últimas décadas,  muitos segmentos da sociedade, a partir do
entendimento de  que  os  mais  jovens  têm o  direito  à  proteção,  segurança,  afeto  e  condições
favoráveis  para  o  seu  pleno  desenvolvimento,  conceberam  um  arcabouço  teórico  e  jurídico,
produzindo convenções, tratados, leis,  resoluções, políticas públicas e demais institutos voltados
para a garantia dos direitos da criança e do adolescente.

A criança e o adolescente vítimas sempre foram o maior foco das discussões, entretanto, a
partir da Constituição Federal de 1988, da Convenção sobre Direitos das Crianças (ONU), em 1989,
e,  logo em seguida,  do Estatuto da Criança e do Adolescente,  em 1990,  com a instituição da
doutrina da  “proteção integral”,  foi  também feita  uma releitura  do tratamento dispensado ao
adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional.

Teles (2006)  aponta que

A  prática  de  atos  infracionais  por  adolescentes  está  intimamente  relacionada  com  as
situações de vulnerabilidade social vivida pelas famílias. A falta de recursos materiais  não
é o único aspecto responsável  pela presença de adolescentes na criminalidade, mas fatos
congregados à baixa escolaridade, à fragilidade dos vínculos familiares e a violência social
que integra o cotidiano das pessoas.

A  afirmativa  acima  revela  que  o  contexto  de  vulnerabilidade  condicionado  pelo
sistema tem influenciado, muitas vezes, decisivamente, no direcionamento de vida adotado pelos
adolescentes.  Contraditoriamente,   à violência,  pode ser  uma estratégia de visibilidade para o
adolescente e o jovem, nem sempre vistos,  considerados ou incluídos. O cometimento de ato
infracional  inevitavelmente  fará  com que  sejam  percebidos,  tratados  como  “alguém”,  serão  o
centro das atenções, mesmo que seja pelo Sistema de Justiça Juvenil. Portanto, ora eles têm seus
direitos violados,  ora são violadores,  condição esta que poderá assegurar seus direitos,  pois  a
proteção integral  não os exclui.  

A doutrina da proteção integral, composta pelos eixos da promoção, defesa e controle
social,  destina-se  a  todas  as  crianças  e  adolescentes,  inclusive  àqueles  em conflito  com a  lei,
guardadas as especificidades de cada situação, e, o Sistema de Garantia de Direitos –SGD, que
incorpora várias políticas públicas, é o mecanismo pelo qual a esses sujeitos estão assegurados os
direitos fundamentais para uma vida digna.

Os adolescentes a quem se atribui autoria de ato infracional, quando submetidos à Justiça
da Infância e da Juventude, passam um rito processual que considera a sua condição de pessoa em
desenvolvimento, e , após sentença transitada em julgado, são aplicadas medidas socioeducativas
de  acordo  com  a  natureza  do  ato  cometido,  bem  assim  a  capacidade  de  cumprimento  pelo
adolescente.

Como previstas no artigo 112 do ECA, as medidas socioeducativas são  a advertência, a
obrigação  de  reparar  o  dano,  prestação  de  serviços  à  comunidade,  liberdade  assistida,
semiliberdade e internação em estabelecimento educacional.
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Além do próprio ECA, entrou em vigor em 2012 a Lei  12.594/2012, que trata sobre o
Sistema  Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo  -  SINASE,  na  realidade,  um  conjunto  de
princípios, regras e critérios, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a
execução de medidas socioeducativas, definindo as responsabilidades  de cada ente federado.

A implementação do SINASE objetiva, primordialmente, o desenvolvimento de uma ação
socioeducativa  sustentada  nos  princípios  dos  direitos  humanos.  Persegue,  ainda,  a  ideia  de
alinhamentos conceitual, estratégico e operacional, estruturado, principalmente, em bases éticas e
pedagógicas.  

Conforme afirma Silva (2013, p.01 apud Rodrigues 2014, p.37)

O objetivo do SINASE, enfim, é a efetiva implementação de uma política especificamente
destinada ao atendimento  de adolescentes autores de ato infracional e suas respectivas
famílias, de cunho eminentemente setorial, que ofereça alternativas de abordagem  e
atendimento  junto  aos  mais  diversos  órgãos  e  equipamentos  públicos  (com
possibilidade de atuação, em caráter suplementar, de entidades não governamentais) ,
acabando de uma vez por todas com o “isolamento” do Poder judiciário quando  do
atendimento desta demanda, assim como com a “aplicação de medidas” apenas  “no
papel”, sem o devido respaldo em programas e serviços capazes de apurar as causas da
conduta infracional  e proporcionar – de maneira concreta – seu tratamento e efetiva
solução, como seria de rigor.

 Identificar e compreender como vem ocorrendo a execução das medidas socioeducativas
permite contribuir para a sua efetividade, o cumprimento exitoso e a formulação de uma política
socioeducativa intersetorial  e garantista. Assim, buscando fazer um desenho atual da execução
das medidas socioeducativas em meio aberto em São Luís (Liberdade Assistida -LA e Prestação de
Serviços  à  Comunidade   -  PSC)  ,  tomou-se  como  referência   o  instrumental  proposto  pelo
Conselho Nacional do Ministério Público- CNMP (anexo 1) o qual ainda na condição de minuta,
propõe uma  resolução que trate da uniformização da atuação do Ministério Público no processo
de  implementação  e  fiscalização  do  Sistema  Municipal  de  Atendimento  Socioeducativo  dos
programas e serviços referentes às medidas socioeducativas  em meio aberto.

Considerando que o projeto Superando Barreiras desenvolvido por esta 37ª Promotoria
Especializada  estabeleceu,  em  reunião  de  trabalho  com  os  CREAS,  o  envio  trimestral  de
informações sobre os serviços de LA e PSC, ou seja,  além do instrumental proposto pelo CNMP,
um outro  roteiro  para  obtenção de  dados  (anexo 3),  obtidos  durante  o  período considerado
também,  considerados dados  primários.

Após a sistematização dos informações por serviço desenvolvido por cada CREAS (anexo
4), fez-se uma consolidação que aponta o retrato do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
Cumprimento  das  Medidas  Socioeducativas  de  Liberdade  Assistida   -  LA  e  de  Prestação  de
Serviços à  Comunidade -  PSC no período de julho a setembro de 2015,  no município de São
Luís/MA.

6



 ESTADO DO MARANHÃO
      MINISTÉRIO PÚBLICO

               37ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA

          PROJETO SUPERANDO BARREIRAS

2. SÍNTESE DA PESQUISA DOS PROGRAMA/SERVIÇO LA E PSC - SÃO LUÍS/2015

O  Serviço  de  Proteção  Social  a  Adolescentes  em  Cumprimento  de  Medidas
Socioeducativas de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços à Comunidade  - PSC no
município de São Luís/MA  é realizado pelos Centros de Referência Especializados em Assistência
Social – CREAS, órgãos da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social  - SEMCAS.

Como  já  apontado,  as  informações  a  seguir  foram  obtidas  a  partir  de
instrumentais  devolvidos pelos CREAS, as quais após sistematizadas,   foram refletidas a luz do
referencial teórico e dos marcos legais que norteiam o tema.

2.2. SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

A consolidação dos  dados  apresentados  pelos  cinco   CREAS  da  capital  e  que
refletem  o  Serviço  de  Proteção  Social  a   Adolescentes   em  Cumprimento   de  Medida
Socioeducativa  de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), para o
período de julho a Setembro de 2015, revelou , até então, os seguintes resultados.

 Nenhum dos CREAS possui Alvará Sanitário e Alvará do Corpo de Bombeiros, como também
ainda não dispõem de Regimento Interno e Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos de
Crianças e Adolescentes – CMDCA ou no Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS.

 No que se refere à composição da equipe, os CREAS ,  em média, 69 (sessenta e nove)
pessoas, destas,  29(vinte e nove) trabalham exclusivamente na execução da medida, sendo
este  último  grupo  formado  por  educadores  sociais,  orientadores  sociais,  terapeuta
ocupacional,  teólogo,  psicólogo,  assistente  social  e  advogado.   Coexistem em todos  os
CREAS  uma  variedade  de  vínculos  empregatícios:  concurso  público,  contratação
temporária, serviço prestado e cargo comissionado

 Também foram apontados por todas as unidades a existência de Proposta Sociopedagógica,
Projeto Técnico do Serviço, Plano de Ação Anual e Processo de Avaliação do programa pelos
próprios técnicos, o qual possui como indicadores:

1. nº de Adolescentes/jovens em cumprimento (acompanhamento) de MSE em meio aberto
2. nº de  adolescentes/jovens e nº de familiares que acessaram a rede socioassistencial em geral e

demais políticas públicas
3. nº de  adolescentes e jovens participando de atividades em grupo realizadas pelo serviço
4. nº de familiares participando do acompanhamento efetivo dos seus adolescentes e jovens
5. nº de  adolescentes e jovens inseridos na escola e nº de  adolescentes e jovens acompanhados e que

permanecem/frequentam a escola
6. nº  de   adolescentes  e  jovens  que  foram  encaminhados  para  cursos  profissionalizantes  e  nº  de

adolescentes e jovens que acessaram/iniciaram curso profissionalizante
7. nº  de   adolescentes  e  jovens  encaminhados  para  emissão  de  documentação  civil  e  nº  de

adolescentes e jovens que tiveram assegurada a sua documentação civil
8. nº de  adolescentes e jovens encaminhados para atividades artísticas, culturais e esportivas e nº de

adolescentes e jovens inseridos em atividades artísticas , culturais e esportivas
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9. nº de  adolescentes e jovens encaminhados para tratamento de saúde  por vivência de situação de
uso de spa,  nº  de  adolescentes  e  jovens que acessaram  o  tratamento (no trimestre)  e  nº  de
adolescentes e jovens que permanecem em tratamento.

10. nº de  adolescentes e jovens desligados por cumprimento efetivo da medida
11. nº de parcerias para cumprimento de PSC
12. nº de parcerias para acesso a serviços públicos de outras políticas.

 Todos os CREAS elaboram o Plano Individual de Atendimento – PIA, e ele é utilizado como
instrumento técnico de trabalho, sendo sua  revisão realizada quinzenalmente  ou quando
necessário.

 A  proposta  pedagógica  contempla  a  inclusão   escolar  e  o  acompanhamento  do
socioeducando junto à escola é feito pessoalmente, por meio de visita institucional,  via
telefone e durante  atendimento da família e do adolescente.

 A família  participa da execução da medida em reuniões,  durante os  atendimentos,  em
festividades  e  quando  solicitada  a  sua  presença.  Além  disso  o  agendamento  para
atendimento familiar é realizado de acordo com as normas do programa e também em
conformidade com as condições das famílias.

 Não existem adolescentes em acolhimento institucional  no cumprimento de LA  e PSC,
como também não há adolescentes em fila de espera.

 Os CREAS informaram haver capacitação semestral para a equipe, sendo o último processo
formativo realizado no período de  04 de março a 18 de agosto de 2015, com o curso
Modular de “Práticas Restaurativas”   e estando em curso a  “Instrumentalidade na Gestão
e execução do SUAS”, com previsão de encerramento para 27 de novembro de 2015. Os
recursos para essas ações são do Governo Federal e do município.

 Quanto à relação com a rede de serviços, foi revelado que a articulação é feita a partir de
visitas institucionais,  contatos telefônicos e reuniões, com a ressalva de que  e sempre que
há  alguma  dificuldade  no  acesso  e  garantia  de  algum  serviço,  o  Conselho  Tutelar  é
acionado. Entretanto, o trabalho é realizado de forma lenta e gradual, há certa fragilidade
na  comunicação,  dificuldade  no  acesso  dos  adolescentes,  além  do  preconceito
notoriamente perceptível.

 A  equipe  técnica  de  todos  os  CREAS  realiza  estudo  de  caso  no  início  e  no  final  do
cumprimento da MSE, quinzenalmente, ou sempre que necessário. Segundo foi apontado,
o estudo é feito em grupo, de forma multi   e interdisciplinar. Do total  de adolescentes
inseridos no programa, 36 estavam com Estudo de caso.

 Considerando as instalações físicas e disponibilidade da equipe, a média de atendimento
simultâneo  nos CREAS é de 3 adolescentes.

 De  acordo  com  as  informações  obtidas,  todos  os  CREAS  possuem  material  didático
pedagógico  e apenas um deles apontou serem suficientes.

 Para 03 dos 05 CREAS,  o espaço físico é adequado, com variação nas condições gerais: a
habitabilidade é regular  para um deles,  estando,  para os  demais,  entre ótima e boa;  a
higiene de todos está boa; salubridade é boa para 03 e regular para 02; a segurança é
insuficiente para 03, e para os demais é de regular a boa.   

 Merece  destaque  a  reduzida  opção  de  atividades  oferecidas  aos  socioeducandos,  bem
assim  o  envolvimento  e  participação  dos  demais  órgãos  que  compõe  a  rede  de
atendimento.  Além da  própria  Secretaria  Municipal  da  Criança  e  de  Assistência  Social,
através do Serviço do Convivência e Fortalecimento de Vínculos -  SCFV / CRAS,  somente a
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Secretaria  Municipal  de  Esporte  e  Lazer  –  SEMDEL,  disponibiliza  atividades.   Demais
práticas como atendimentos jurídico, psicológico e junto ao serviço social e encontros com
famílias acontecem no próprio Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento
de MSE . Destaca-se  que  a realização de Círculos Restaurativos  foi referenciada por um
CREAS.

2.2.1. Liberdade Assistida - LA

O  perfil  dos  adolescentes  em  cumprimento  de  medida  socioeducativa  de  Liberdade
Assistida em São Luís/MA no período de julho a setembro de 2015 se manteve-se tal qual o perfil
nacional:  são  meninos,   de  15  e  17  anos,  negros,  e  estão  entre  o  5º  e  9º  ano  do  ensino
fundamental. Alguns vivem sob forte tensão, sendo afirmado, por 18% deles estarem sob ameaça,
e embora não seja a maioria, 37% declarou algum envolvimento com substâncias  psicoativas –
PSA.

Do total encaminhado para cumprimento da medida, 50 %  encontra-se na condição de
descumprimento  por  vontade  própria.  Do  quantitativo  em  cumprimento,  02  socioeducandos
acumulam outra MSE e dos que a descumprem,  06 estão nesta condição. Outro dado que merece
destaque  é  a  condição  de  ameaça  declarado  por  aproximadamente  23%  dos  submetidos  às
medidas,  estando incluídos  os  que  cumprem e aqueles  que descumprem. Envolvimento com
“facções” e rechaço por parte de policiais militares são algumas  das razões das ameaças.  

Atendidos Idade Sexo Escolaridade * Raça/cor SPA**
Total Cumpr. Descump.

12/4
15/7 18/20 M F 1 a 4º 5 a9º E. M.

Compl
E. M.

Incom.
B N S N

82 36 46 04 55 23 73 09 08 57 - 08 10 90 31 25
Atendidos no período Remanescentes no período Ameaçados Óbitos  

13 69 19 -
Quadro demonstrativo do perfil dos socioeducandos LA

* 09 estão sem informação
**23 estão sem informação.

2.2.2.Prestação de Serviços à Comunidade – PSC

 O perfil  dos  adolescentes  em cumprimento de medida socioeducativa de Prestação de
Serviços à Comunidade em São Luís/MA, no período de julho a setembro de 2015, assemelha-
se ao dos socioeducandos da LA: são meninos,  de 15 e 17 anos, negros, e estão entre o 5º e 9º
ano  do  ensino  fundamental.  Situação  de  ameaça,  seja  por  parte  da  polícia,  por  algum
envolvimento com “facções” e conflito de território,  afetam  13% do total de adolescentes
submetidos  à  medida,  incluídos  os  que  cumprem  e  os  que  descumprem  a  medida.  O
envolvimento com substâncias psicoativas foi  afirmado por 18% e aqueles que se declaram
ameaçados correspondem a 16% dos socioeducandos na medida.
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Atendidos Idade Sexo Escolaridade * Raça/cor SPA**
Total Cumpr. Descump. 12/4 15/7 18/20 M F 1 a 4º 5 a9º E.M. Compl E.M. Incom B N S N
90 54 36 03 48 25 84 06 04 63 - 19 11 74 24 50

Atendidos no período Remanescentes no período Ameaçados Óbitos  
44 46 16 -

Quadro demonstrativo do perfil dos socioeducandos  PSC
* 04 sem informação
** 16 sem informação

 Para  o cumprimento das  8  (oito)  horas  semanais  de serviços  à  comunidade,  os  CREAS
contam com 46 entidades cadastradas, estando 6 delas formalizadas, aguardando apenas a
assinatura do termo de parceria. Do total de parceiros, a grande maioria é formada por
órgãos da esfera municipal, na área da assistência social e da saúde, fazendo parte Centros
de Referência em Assistência Social e Centros/Postos de Saúde, além de Pronto Socorro. Há
ainda, uma escola municipal ,  um órgão da Secretaria Municipal de Administração e da
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar – SEMAPA. Quanto  á sociedade civil, a PSC
conta  com  a  Pastoral  do  Menor  e  o  Instituto  Comunitário  Bairro  de  Fátima,  estando
também no rol  de  parceiros  figura o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e, em nível estadual, a Defensoria Pública do Maranhão.

 A equipe técnica participa do primeiro contato do adolescente com a entidade prestadora
de serviço.

 As entidades disponibilizam orientadores sociais e todos os CREAS informaram haver um
instrumento  técnico  com  orientações  aos  sobre  o  serviço  a  ser  realizado  pelos
adolescentes, elencando-se :

 Serviços administrativos e de informática
 Atendimento ao público
 Recepção e serviço de protocolo
 Preenchimento de fichas, auxílios aos professores nas oficinas  esportivas
 Agendamento de consultas, arquivamento de prontuários
 Organização de pacientes no momento da consulta
 Entrega de senha
 Realização de pesagem
  

3. À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um  dos  grandes  desafios  da  contemporaneidade  é  converter  a  possibilidade  em
efetividade, ou seja, que a teoria não apenas compreenda, explique, embase  e reflita a prática,
mas que a altere, produzindo resultados que se traduza na efetivação de direitos para crianças e
adolescentes. Existe um marco legal, rico referencial teórico, avaliações de toda ordem e vários
diagnósticos que apontam estratégias  que definem o campo de ação,  obrigações e formas de
intervenção  no atendimento ao adolescente em cumprimento de MSE, para que este momento
represente para uma possibilidade de superação e reconstrução de seu projeto de vida. Contudo,
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há ainda necessidade de que prevaleça o princípio da prioridade  absoluta, a fim aumentar  os
investimentos na política de atenção ao socieducando, muito embora se entenda que  não basta
apenas o investimento na política de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, se não
houve uma responsabilidade compartilhada com todas as demais polícias sociais.

De acordo com os dados do censo do IBGE de 2010, o quantitativo da população de
adolescentes entre 12 e 18 anos na capital São Luís era de  130.828 habitantes. Aplicando-se  uma
projeção, utilizando a variação percentual de 6% do próprio IBGE, tem-se, para o ano de 2015,  um
número em torno de 138.678 adolescentes e jovens na faixa etária aqui considerada. 

Logo, os dados apontados pela Pesquisa do Programa/Serviço de Liberdade Assistida e
Prestação de Serviços à Comunidade na capital, revelam que adolescentes em cumprimento de
medidas socieducativas em meio aberto, até agosto de 2015, representam um percentual muito
pequeno  sobre  a  população  estimada  de  adolescentes  em  São  Luís.   O  total  de  172
socioeducandos em cumprimento das MSE's em meio aberto corresponde a 0,13%  da população
de  adolescentes  residentes  em  São  Luís/MA  tomando  como  referência  o  ano  de  2010.  O
percentual é reduzindo para  0,12%, se considerar a estimativa da população para 2015. Verifica-se
pelo exposto que o baixo número de adolescentes  São Luís submetido a MSE em meio aberto.   

                  À partir dos dados fornecidos  pelos instrumentais, foi possível obter ricas informações
como as acima apontadas. Contudo, as reflexões dos achados, bem assim as contribuições  dos
gestores e técnicos dos CREAS, os quais  alimentaram os instrumentais, permitem inferir sobre a
necessidade de inclusão de outras questões que possam dar contar das  proposições do SINASE
nos formulários propostos pelo CNMP.

Nesse sentido e buscando contribuir para a melhoria dos instrumentais  e qualificação das
informações obtidas a partir dele, parece importante destacar:

1. O instrumental não traz dados sobre a relação da execução da medida com a política de saúde
como  propõe o artigo 24  (Artigo 60 e 61) do SINASE, quando trata da avaliação das entidades de
atendimento;

2. Necessário o fornecimento de informações mais qualificadas quanto a inserção na escola, devendo
ser  informado,  inclusive,  quais  estabelecimentos  estão  recebendo  socioeducandos  durante  o
período considerado

3. Construir elementos para que, em conformidade com o artigo 25 do SINASE, se possa avaliar os
resultados da MSE.

4. Os  demais  membros  da  rede  de  atendimento  apresentam tímida  participação  na  execução da
medida.

5. Há necessidade de que os CREAS disponham de Alvará Sanitário e Alvará do Corpo de Bombeiros.

 Alvará Sanitário: serve para comprovação de que o estabelecimento está atuando de acordo
com  a  Legislação  Sanitária  vigente,  garantindo,  assim,  as  condições  higiênico-sanitárias
do(s) produto(s) e serviço(s), sem riscos à saúde da população

 Auto de Vistoria do  Corpo de Bombeiros  (AVCB ): é o documento emitido pelo  Corpo de
Bombeiros  certificando sobre uma licença que, durante a vistoria, a edificação possuía as
condições  de  segurança  contra  incêndio  prevista  pela  legislação  e  estabelecendo  um
período de revalidação
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Anexo 1 – Instrumental LA

I  nstrumental para Pesquisa dos Programas/Serviços de Liberdade Assis  tida -LA
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1. IDENTIFICAÇÃO:

    Nome do Programa/Serviço:  ______________________________________________

    Município:      __________________________________________________________

    Endereço: ______________________________________________________________

    Bairro:  ________________________________________________________________                  

    CEP: _________________________________________________________________              

   Fone: _________________________________________________________________    

     E-mail: _______________________________________________________________                                        

     Nome do Prefeito: ______________________________________________________

     No Município existe programa/serviço de Liberdade Assistida? ______

     Secretaria à qual o programa/serviço está vinculado:____________________________

     Nome do Técnico Referência (Coordenador do Programa/Serviço): _______________

No local onde é executado o programa/serviço, há: 

Alvará Sanitário1* (  )Sim    (  ) Não

     Alvará do Corpo de Bombeiros*  (  )Sim    (  ) Não         Validade_____/_____/_____

2. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE:
      

Nome Formação Função Carga horária destinada ao
serviço

2.1. Qual(is) dos técnicos e servidores acima mencionados trabalham exclusivamente com o Programa/Serviço de 
Medida Socioeducativa? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

   2.1.1. Qual a forma de contratação ou nomeação da equipe?
   (   )  concurso  público     (   )  contratação  temporária    (   )  Outros.
Informar_________________________________________________________________

2.2. Possui Regimento Interno*?  (  )Sim    ( )Não      Data da última atualização ______/______/______

2.3.  Possui inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) especificando o
regime de atendimento do serviço que desenvolve (art. 90, § único, do ECA)?
(  )Sim    (  )Não

2.4. Detém registro no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de acordo com a tipificação do serviço?  (  ) Sim   (   ) Não

2.5. Registro do programa:

Conselho Número do Registro Validade Observação

1

 * Juntar cópia no Inquérito Civil municipal
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CMDCA
CMAS

2.6. O espaço onde o serviço funciona é adequado ao atendimento de qualidade? 
(  )Sim    (  )Não

2.7. Instalações físicas em condições de: ótimo(o), Bom(b), Regular(r) ou Insuficiente(i):

Instalações Condições Observações
Habitabilidade

Higiene
Salubridade
Segurança

3. Quanto ao serviço de LA:
Número Feminino Masculino

Capacidade de
Atendimento

Faixa etária Faixa etária
12 a 14 15 a 17 18 a 20 + de 20 12 a 14 15 a 

17
18 a 
20

+ de 20

Número  atual de 
atendimentos
Faixa etária atendida 
predominante
                                                                  
3.1.Área de abrangência do Programa (território): ________________________________

3.2.Existe Proposta Sociopedagógica do serviço*? (   )Sim    (   )Não

3.3.Existe Projeto Técnico do serviço*?                  (   )Sim   (   )Não

3.4.Existe Plano de Ação anual*?                            (   )Sim   (   )Não

3.5.Há processo de avaliação do programa pelos próprios técnicos?     (  )Sim   (  )Não                
                                                                                   
3.6. Em caso positivo, quais os indicadores/dados/critérios para avaliar o programa?
________________________________________________________________________________________________

3.7. Quantos adolescentes estão em cumprimento da medida de PSC?_________________

3.8.  Quantos  adolescentes  estão  com  medida  de  PSC  e  não  estão  cumprindo  por  vontade     própria?
________________________________________________________________________

3.9. Quantos adolescentes estão com medida de PSC e encontram-se na fila de espera2 ?
________________________________________________________________________

3.10.Quantos  têm  medida  cumulativa  de  PSC  com  outra  medida  socioeducativa?
________________________________________________________________________

3.11. O serviço tem como instrumento técnico de trabalho o Plano Individual de Atendimento - PIA? Sim (  )  Não (  )
3.12. O serviço respeita a aptidão do adolescente ao inseri-lo em uma entidade para o desempenho das atividades?  (   ) Sim   (   ) Não

3.13. Com que frequência é revisado o PIA?

2  Juntar listagem com nomes e data de entrada na fila
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(   ) de quinze em quinze dias   (    ) uma vez por mês   (    ) de dois em dois meses 
(   ) quando necessário

3.14. Faz parte da proposta pedagógica a inclusão do adolescente na escola?
          SIM(  )  Não (   )

3.14.1. Qual a escolaridade dos adolescentes inseridos no serviço de LA?
Quantificar:
1º a 4º ano (    )
5º a 9º ano (    )
Ensino médio incompleto (    )
Ensino médio completo (    )

3.15. Como se dá o acompanhamento do adolescente na escola?   (   ) pessoalmente    (   ) outro meio
Justificar: ________________________________________________________

3.16. Há participação da família ( pais e/ou responsáveis) na PSC? (  )Sim    (  )Não

 3.16.1. O adolescente em medida socioeducativa está em acolhimento institucional?
(  ) Sim (  ) Não

3.16.2. Quando positivo informar quantos: (  ) Masculino (  ) Feminino

3.16.3. Esta participação (da família ou acolhimento institucional), acontece através de:
(  ) reuniões  
(  )atendimento individual familiar ou do acolhimento 
(  )festividades
(  )acontece quando solicitado                              
(  ) não acontece

3.17. Quanto aos horários agendados para o atendimento familiar, eles ocorrem:
( ) de acordo com as normas do programa 
( ) de acordo com as condições da família 

3.18. Quando a família está em atendimento, qual a média de atendimento?
( ) uma vez por semana ( )de quinze em quinze dias (  )uma vez por mês 4 (  )de dois em dois meses 
(  ) mais que de dois em dois ( )não há registro 

3.19. Existe material didático pedagógico?
( )Sim ( )Não 
Em caso positivo, é suficiente? ( )Sim ( )Não 

3.20. Há investimentos em capacitação/formação dos profissionais envolvidos no atendimento do programa? ( )Sim ( ) Não

3.20.1. Em havendo, qual a periodicidade ? ( ) Mensal ( ) Bimestral ( ) Trimestral ( ) Semestral ( ) Anual
( ) Maior que 12 meses 
3.20.2. Data da última capacitação/formação ? ____/____/______

3.20.3. As despesas de capacitação são custeadas pelo:  ( ) FIA     (    ) verba federal ( ) outros.
Informar__________________________________________________________ ___________________________

3.21.Como  se  dá  a  relação  da  LA  com  a  rede  de  serviços  (educação,  saúde,  assistência  social,..)?
________________________________________________________________________________________________
3.22. A equipe técnica realiza estudo de caso dos adolescentes inseridos no serviço?  ( ) Sim ( ) Não

3.23. Em caso afirmativo, qual a periodicidade: ( ) de quinze em quinze dias ( )uma vez por mês ( ) outro período
Citar_______________________________________________________
3.24. A equipe técnica realiza o estudo de caso em grupo? ( ) Sim ( ) Não

3.25. A equipe técnica realiza estudo de caso de forma multidisciplinar? ( ) Sim ( ) Não
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5 3.26. A equipe técnica realiza estudo de caso de forma interdisciplinar? ( ) Sim ( ) Não 

3.27. Quantos adolescentes inseridos no serviço de LA possuem Estudo Social? ____________________ _____

4. Atividades que são oferecidas para os adolescentes
      
Especificação No programa Em outros serviços/Município

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias

Artesanato

Teatro

Dança

Música

Artes Plásticas

Reciclagem

Reforço Escolar

Atividade Esportiva

Encontros com famílias

Preparação para o 
desligamento

Atend. Psicológico

Atend. Serviço Social

Atend. Jurídico

                                                 
4.1.Outras atividades – citar:_________________________________________________

5.Quais os recursos destinados ao programa/serviço? _____________________________________________________

6.Quais as fontes desses recursos? ____________________________________________________________________

7. Existe veículo para uso exclusivo do programa?  (  ) Sim    (  ) Não

   7.1. Em caso negativo, os dias em que o veículo é cedido ao programa/serviço são  considerados suficientes?     (  ) Sim     (  ) Não

8. Promotor de Justiça responsável pela visita:  ________________________________
    Assistente Social responsável pela visita:  ___________________________________
     Psicólogo responsável pela visita: _________________________________________

9. Data: _____/______/______

Anexo 2 – Instrumental PSC

Instrumental para Pesquisa dos Programas/Serviços de Prestação de Serviços à Comunidade
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1. IDENTIFICAÇÃO:

    Nome do Programa/Serviço:  ______________________________________________

    Município:      __________________________________________________________

    Endereço: ______________________________________________________________

    Bairro:  ________________________________________________________________                  

    CEP: _________________________________________________________________              

   Fone: _________________________________________________________________    

     E-mail: _______________________________________________________________                                        

     Nome do Prefeito: ______________________________________________________

     No Município existe programa/serviço de prestação de serviços à comunidade? ______

     Secretaria à qual o programa/serviço está vinculado:____________________________

     Nome do Técnico Referência (Coordenador do Programa/Serviço): _______________

     No local onde é executado o programa/serviço, há: 

     Alvará Sanitário3* (  )Sim    (  ) Não       Alvará do Corpo de Bombeiros*  (  )Sim    (  ) Não      Validade ___/___/___

2. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE:
      

Nome Formação Função Carga horária destinada ao
serviço

2.1. Qual(is) dos técnicos e servidores acima mencionados trabalham exclusivamente com o Programa/Serviço de 
Medida Socioeducativa?
____________________________________________________________________________________________

   2.1.1. Qual a forma de contratação ou nomeação da equipe?
   (   )  concurso  público     (   )  contratação  temporária      (   )  Outros.
Informar_________________________________________________________________

2.2. Possui Regimento Interno*?  (  )Sim    ( )Não        Data da última atualização ______/______/______

2.3.  Possui inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) especificando o
regime de atendimento do serviço que desenvolve (art. 90, § único, do ECA)    (  )Sim    (  )Não

2.4. Detém registro no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de acordo com a tipificação do serviço?
( ) Sim   (   ) Não

2.5. Registro do programa:

Conselho Número do Registro Validade Observação
CMDCA
CMAS

2.6. O espaço onde o serviço funciona é adequado ao atendimento de qualidade?  (  )Sim    (  )Não

2.7. Instalações físicas em condições de: ótimo(o), Bom(b), Regular(r) ou Insuficiente(i):

3  * Juntar cópia no Inquérito Civil municipal
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Instalações Condições Observações
Habitabilidade

Higiene
Salubridade
Segurança

2. Quanto ao serviço de PSC:
Número Feminino Masculino

Capacidade de
Atendmento
Atendimento

(Simultaneamente)

Faixa etária Faixa etária

12 a 14 15 a 17 18 a 20 + de 20 12 a 14 15 a 17 18 a 20 + de 20

Número  atual de 
atendimentos
Faixa etária atendida 
predominante

                                                                       
3.1.Área de abrangência do Programa (território): ________________________________

3.2.Existe Proposta Sociopedagógica do serviço*? (   )Sim    (   )Não

3.3.Existe Projeto Técnico do serviço*?                  (   )Sim   (   )Não

3.4.Existe Plano de Ação anual*?                            (   )Sim   (   )Não

3.5.Há processo de avaliação do programa pelos próprios técnicos?     (  )Sim   (  )Não

3.6. Em caso positivo, quais os indicadores/dados/critérios para avaliar o programa? ___________________________

3.7. Quantos adolescentes estão em cumprimento da medida de PSC?_________________

3.8.  Quantos  adolescentes  estão  com  medida  de  PSC  e  não  estão  cumprindo  por  vontade   própria?
________________________________________________________________________

3.9. Quantos adolescentes estão com medida de PSC e encontram-se na fila de espera4 ? ______________________

3.10.Quantos  têm  medida  cumulativa  de  PSC  com  outra  medida  socioeducativa?
________________________________________________________________________

3.11. O serviço tem como instrumento técnico de trabalho o Plano Individual de Atendimento - PIA? Sim (  )  Não (  )

3.12. O serviço respeita a aptidão do adolescente ao inseri-lo em uma entidade para o desempenho das atividades? (   ) Sim   (   ) Não

3.13. Com que frequência é revisado o PIA?
(   ) de quinze em quinze dias   (    ) uma vez por mês   (    ) de dois em dois meses 
(   ) quando necessário

3.14. Há tentativa de inserção do adolescente na escola?    (  ) Sim                (  ) Não

3.14.1. Qual a escolaridade dos adolescentes inseridos no serviço de LA?
Quantificar:
1º a 4º ano (    )
5º a 9º ano (    )

4  Juntar listagem com nomes e data de entrada na fila
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Ensino médio incompleto (    )
Ensino médio completo (    )

3.15. Há participação da família ( pais e/ou responsáveis) na PSC? (  )Sim    (  )Não

 3.15.1. O adolescente em medida socioeducativa está em acolhimento institucional? (  ) Sim  (  ) Não

3.15.2. Quando positivo informar quantos: (  ) Masculino (  ) Feminino

3.15.3. Esta participação (da família ou acolhimento institucional), acontece através de:
(  ) reuniões  
(  )atendimento individual familiar ou do acolhimento 
(  )festividades
(  )acontece quando solicitado                              
(  ) não acontece

3.16. Há investimento em capacitação/formação dos profissionais envolvidos no atendimento do programa?
 (   )Sim    (   ) Não

3.16.1. Em havendo, qual a periodicidade?
(  ) Mensal   (  ) Bimestral  (  )   Trimestral     (    )     Semestral        (  ) Anual       (  ) Maior que 12 meses

     3.16.2. Qual a data da última capacitação/formação ? ____/____/______
3.16.3. As despesas de capacitação são custeadas: ( ) FIA   (  ) verba federal  (  )  outros. Informar_________________

3.17.Como se dá a relação da PSC com a rede de serviços (educação, saúde, assistência social..)?
________________________________________________________________________________________________

3.18. A equipe técnica realiza estudo de caso dos adolescentes inseridos no serviço? (   ) Sim (   ) Não

3.19. Em caso afirmativo, qual a periodicidade?
(   ) de quinze em quinze dias (    ) uma vez por mês  (   ) outro período
Citar ____________________________________________________________________

3.20.  A equipe técnica realiza o estudo de caso em grupo?  (   ) Sim   (   ) Não

3.21. A equipe técnica realiza o estudo de caso de forma multidisciplinar?  (   )Sim  (   ) Não

3.22. A equipe técnica realiza estudo de caso de forma interdisciplinar?  (   ) Sim   (   ) Não

3.23. Quantas entidades prestadoras de serviços estão cadastradas?___________________

3.24. Quais  os  serviços  prestados  pelos  adolescentes  em  cada  uma  das  entidades  cadastradas 5

____________________________________________________________________________________________________________

3.25. As entidades disponibilizam orientadores setoriais? (  ) Sim   (  ) Não

3.26.Existe  instrumental  técnico  com orientações  aos  setoriais  quanto  à  forma como devem ser  desenvolvidos  os
trabalhos com cada adolescente?  (  ) Sim   (  ) Não

3.27. A equipe técnica participa do primeiro contato do adolescente com a entidade prestadora de serviços? (  ) Sim  (  ) Não

3.28. Quantos adolescentes inseridos no serviço de PSC possuem Estudo Social? ___________________________

4. Atividades que são oferecidas para os adolescentes
      

5  Juntar listagem ao Inquérito Civil Municipal
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Especificação No programa Em outros serviços/Município

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias
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Artesanato

Teatro

Dança

Música

Artes Plásticas

Reciclagem

Reforço Escolar

Atividade Esportiva

Encontros com famílias

Preparação para o desligamento

Atend. Psicológico

Atend. Serviço Social

Atend. Jurídico

                                                 
4.1.Outras atividades – citar:_________________________________________________

5.Quais os recursos destinados ao programa/serviço?
_______________________________________________________________________________________

6.Quais as fontes desses recursos?
________________________________________________________________________

7. Existe veículo para uso exclusivo do programa?   (  ) Sim    (  ) Não

   7.1. Em caso negativo, os dias em que o veículo é cedido ao programa/serviço são considerados suficientes?   (  ) Sim   (  )
Não

8. Promotor de Justiça responsável pela visita:  ________________________________
    Assistente Social responsável pela visita:  ___________________________________
     Psicólogo responsável pela visita: _________________________________________

9. Data: _____/______/______
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Anexo 3 - Síntese das Informações por Serviço /CREAS

Liberdade Assistida – LA 
     CREAS CENTRO

Nº de adolescentes
submetidos à MSE de

L.A( Total)

Nº de
adolescentes em
cumprimento de

medida

Nº de
adolescentes em
descumprimento

de medida

Capacidade
de

atendimento
simultâneo

Faixa etária atendida Sexo   Escolaridade dos  adolescentes

12 a 
14 
anos

15 a 
17 
anos

18 a 
20 
anos

F. M. 1º ao 
4º ano

5º ao 
9º ano

E.M 
Completo

E.M 
Incompleto

S/ 
informações

20 8 12 2 02 15 03 03 17 - 14 - 02 04

100% 40% 60% 25% 10% 75% 25% 15% 85% - 70% - 10% 20%

SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS NO ANEXO 1

Adolescentes atendidos no período Adolescentes remanescentes no período Adolescentes em situação de ameaça

                                         05                                         15                                               05

25% 75% 25%

     CREAS ITAQUI - BACANGA
Nº de adolescentes

submetidos à MSE de
LA.( Total)

Nº de
adolescentes em
cumprimento de

medida

Nº de
adolescentes em
descumprimento

de medida

Capacidade de
atendimento
simultâneo

Faixa etária atendida Sexo   Escolaridade dos  adolescentes

12 a
14 ano

15 a
17

anos

18 a
20

anos

F M 1º ao 
4º ano

5º ao 
9º ano

E.M
Completo

E.M
Incompleto

S/
informações

22 11 11 03 14 08 2 20 03 13 - 01 05

100% 50% 50% 64% 36% 9% 91% 14% 59% 5% 23%

SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS NOS ANEXOS 1 E 2

Adolescentes atendidos  no período Adolescentes remanescentes no
período

Adolescentes em situação de ameaça

05 17 10

23% 77% 45%
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CREAS CIDADE OPERÁRIA
Nº de adolescentes

submetidos à MSE de
L.A( Total)

Nº de
adolescentes em
cumprimento de

medida

Nº de
adolescentes em
descumprimento

de medida

Capacidade de
atendimento
simultâneo

Faixa etária atendida
predominante

Sexo   Escolaridade dos  adolescentes

12  a
14

anos

15 a
17

anos

18 a
20

anos

F M 1º ao 
4º ano

5º ao 
9º ano

E.M
Completo

E.M
Incompleto

S/
informações

13 09 04 03 01 09 3 02 11 - 11 - 02 -

100% 69% 31% 0% 8% 69% 23% 15% 85% 85% 15%

SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS NOS ANEXOS 1 e 2

Adolescentes atendidos  no período Adolescentes remanescentes no período Adolescentes em situação de ameaça

01 12 02

8% 92% 15%

      CREAS SOL E MAR
Nº de adolescentes

submetidos à MSE de
L.A( Total)

Nº de
adolescentes em
cumprimento de

medida

Nº de
adolescentes em
descumprimento

de medida

Capacidade de
atendimento
simultâneo

Faixa etária
atendida

predominante

Sexo   Escolaridade dos  adolescentes

12  a
14

anos

15 a
17

anos

18 a
20

anos

F M 1º ao 
4º ano

5º ao 9º
ano

E.M
Completo

E.M
Incompleto

S/
informações

12 03 09 03 10 02 - 12 11 01 -

100% 25% 75% 83% 17% 100% 92% 8%

SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS NOS ANEXOS 1 e 2

Adolescentes atendidos  no período Adolescentes remanescentes no período Adolescentes em situação de ameaça

- 12 01

0 100% 8%
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CREAS COROADINHO
Nº de adolescentes

submetidos à MSE de
L.A( Total)

Nº de
adolescentes em
cumprimento de

medida

Nº de
adolescentes

em
descumpriment

o de medida

Capacidade de
atendimento
simultâneo

Faixa etária
atendida 

Sexo   Escolaridade dos  adolescentes

12 a
14

anos

15 a
17

anos

18 a
20

anos

F M 1º ao 4º
ano

5º ao 
9º ano

E.M
Completo

E.M
Incompleto

S/
informações

15 05 10 03 01 07 07 02 13 05 08 - 02 -

100% 33% 67% 24% 38% 38% 13% 87% 34% 53% 13%

SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS NOS ANEXOS 1 e 2

Adolescentes atendidos  no período Adolescentes remanescentes no período Adolescentes em situação de ameaça

2 13 01

13% 87% 7%
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Anexo 04– Órgãos Parceiros da PSC - Órgãos/entidades onde a PSC é cumprida
1 - CREAS - ITAQUI-BACANGA

Nº Órgão/entidade Natureza   Endereço Principais atividades realizadas pelo adolescente Técnico que acompanha Formação Lotação no órgão

1 CRAS Bacanga Municipal da 
Assistência

R. João Castelo, 20 Vila 
Bacanga (3228-0389)

Recepção e em setores administrativos, núcleo de serviços
de convivência e fortalecimento e vínculos e com grupos 

2 CRAS Vila Nova Municipal da 
Assistência

R. Enoque Vieira, 06, Vila 
Nova (3273-0649)

Recepção e em setores administrativos, núcleo de serviços
de convivência e fortalecimento e vínculos e com grupos 

3 CRAS Anjo da Guarda Municipal da 
Assistência

Recepção e em setores administrativos, núcleo de serviços
de convivência e fortalecimento e vínculos e com grupos 

4 Unidade Mista Itaqui 
Bacanga 

Municipal da Saúde Av. dos Portugueses , s/nº, 
Vila Isabel (3212-9000 / 
3212-8902)

Atividade referente ao SAME (marcação e controle de 
prontuários médicos)

Benedita Campos de 
Araújo

Profissional de 
nível médio 

Agente Administrativo

5 Centro de Saúde 
Gapara

Municipal da Saúde Rua Projetada, s/n, Gapara Atividade referente ao SAME (marcação e controle de 
prontuários médicos)

Lindalva Pinto Pereira Gestão em 
serviço de 
saúde

Diretora Administrativa

6 Centro de Saúde 
Bacanga- EMBRIÃO 

Municipal da Saúde Av. dos Portugueses, 120, 
Vila Bacanga  (3228-3475)

Auxilia nos atendimentos da recepção e organização de 
prontuário e protocolos

João Batista Garcia Profissional de 
nível médio

Agente administrativo

7 CEPROVI/Pastoral do  
menor - Centro de 
Promoção da vida de 
crianças e adolescentes

Instituição social de 
responsabilização e 
atendimento a justiça

Rua 19, Q. 31, ____, Vila 
Embratel (3228-8444)

Auxilia  no desenvolvimento das atividades e na 
organização dos materiais  da oficina de capoeira

Fábia Rachel Pinheiro 
Silva

Sem 
informação

Educadora Social

8 Posto de Saúde Dr. 
Clodomir

9 Casa Brasil

2 - CREAS – Cidade Operária
Nº Órgão/entidade Natureza   Endereço Principais atividades realizadas pelo adolescente Técnico que acompanha Formação Lotação no órgão

1 Centro de Saúde 
Janaína

Público Municipal R. Cafeteira, s/nº, 
Janaína (___________)

Auxiliar administrativo Hildene Barbosa Alves Pós Graduada Administração do 
Centro de Saúde

2 CRAS – Cidade 
Operária

Público Municipal Av. Oeste Interna, s/nº, 
Cidade Operária

Auxiliar administrativo Adocria Salgueiro 
Ferreira

Superior 
incompleto

CRAS
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3 - CREAS - COROADINHO
Nº Órgão/entidade Natureza   Endereço Principais atividades realizadas pelo adolescente Técnico que acompanha Formação Lotação no órgão

1 Hospital Djalma Marques 
- Socorrão I 

Instituição  de saúde R. das Cajazeiras, 
Centro

Atividade na área manutenção  e refrigeração Jorge Antônio 
Figueiredo Vidigal

Chefe de Manutenção

2 Instituto Comunitário do 
Bairro de Fátima

Defesa social, 
inclusão da famílias 
carentes

Rua do Correio, 231, 
Bairro de Fátima

Auxilia  nas atividades realizadas com alunos da instituição, 
atendimento ao público e funções administrativas

Eliane de Fátima 
Rocha

Pedagoga Coordenadora 
Pedagógica

3 CRAS – Vila Palmeira Proteção social básica Funções administrativas Liana Rêgo Lima Assistente 
Social

Assistente Social

4 CRAS – Anil Proteção Social 
Básica

Atendimento ao público na recepção Nadia Ferreira 
Monteiro

Assistente 
Social

Assistente Social

5 Pronto Socorro do Anil Instituição de saúde Serviços gerais 
Almoxarifado

Alda Sodré Silva Diretora administrativa

6 CRAS - Coroadinho Proteção Social 
Básica

Josimar Nonato da 
Silva

Auxiliar 
Administrativo

7 Centro Educacional e 
Profissional do 
Coroadinho - CEPEC

Instituição 
educacional

Rua da Mangueira Maria da Conceição 
Moraes Pereira

Pedagoga Coordenadora 
Pedagógica

4 - CREAS – CENTRO (informações repassadas maio de 2014)/;
Nº Órgão/entidade Natureza   Endereço Principais atividades realizadas

pelo adolescente
Técnico que acompanha Formação Lotação no órgão

1 CMDCA Garantia dos Direitos de 
C/A

Rua Melvim Jones, 87, Centro - 
3214-1073

Serviços Administrativos Deilson Louzeiro Botão Pedagogia Direção executiva

2 CT - Centro Garantia dos Direitos de 
C/A

R. Raimundo Correia , Monte 
Castelo 

Serviços Administrativos Maria Patrícia dos Santos Nível Médio Conselheira Tutelar

3 CRAS-Centro Órgão de Assistência 
Social

Rua Melvim Jones, 135, Apicum- 
Centro

Atividades administrativas Marilda Vera Serqueira de
Carvalho

Assistente Social Assistente Social

4 Unidade Básica de Saúde Órgão Municipal da 
Saúde -Centro de Saúde 
da Liberdade 

Rua dos Machados de Assis, s/n, 
Liberdade

Atividade no setor de imunização Ronilde Ramos Lima Nível Técnico Administrativo

5 Unidade Básica de Saúde Órgão Municipal da 
Saúde -Centro de Saúde 
da Liberdade 

Rua dos Machados de Assis, s/n, 
Liberdade

Recepção Betel Ribeiro Bezerra 
Gonçalves

Nível Técnico Administrativo
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5 - CREAS – SOL e MAR (Recebido em 21/05/2014)
Nº Órgão/entidade Natureza   Endereço Principais atividades realizadas

pelo adolescente
Técnico que acompanha Formação Lotação no órgão

1 CRAS Sol e Mar Executar Política de 
Assistência Social de 
Proteção Básica

Av. Luizão, s/nº, Vila Luizão / 
8865-0306

Digitação, organização de 
cadastro

Deury Clea Mourão Leitão Serviço Social Assistente Social

2 Anexo do CRAS-Sol e Mar Execução direta de 
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de 
Vínculos

Rua 21 de junho, s/nº Vila Luizão Auxiliar  nas aulas de informática Othon Saldanha Educador Social

3 CRAS - Forquilha Executar a Política de 
Assistência Social de 
Proteção Básica  

Rua 1800, Q. 20, nº 9, Parque 
Aurora

Digitação e organização de 
cadastro

Carla Castro Psicóloga Psicóloga

4 Centro de Saúde Djalma 
Marques 

Atendimento curativo, 
preventivo, odontológico, 
clínico geral e psicológico

Av. Celso Coutinho, s/n -Ipem 
Tutu, 3248-1199

Organizar  Prontuários Marta Silva Serviço Social ServiçoSocial

5 Centro de Saúde  Cohab Anil Atendimento curativo, 
preventivo, odontológico, 
clínico geral e psicológico

Rua 2, s/nº Conjunto Cohab-Anil, 
3245-2714

Organizar  Prontuários Ana Claudia Psicóloga Psicóloga
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