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Sobre a Arte da Capa

Criação:
Atelier e Studio Quadros - Imara e João Quadros

A concepção da ideia artística criativa da arte da logo do plano
tem sua gênese na escuta dos profissionais diretamente envolvidos com a causa, com a
luta e com o movimento transformativo do universo envolvente das meninas e dos
meninos que por algum razão, direta e indireta, tenham cometido um ato infracional.

Ao escutar a gênese e a proposta do evento, a imagem primeira é a do Pequeno
Príncipe*, personagem que toca corações de crianças e adultos com ensinamentos
amorosos e esperançosos!

Na caminhada pelos mundos imaginários da obra, o pequeno provoca amor,
responsabilidade, ética e estética.

Pensando no intento do evento, encontrar outros caminhos que conduzam aos
adolescentes em conflitos com a lei a um futuro cidadão e pleno, a ideia é de sonhar e ter
a esperança de um futuro muito melhor! E no voo em busca do direito que os jovens têm
de transformar o rumo de suas vidas, encontrem ambiências públicas  propícias para tal.

(*) A obra “O Pequeno Príncipe”, do autor francês, Antoine Saint-Exupéry (29 de junho de 1900 - 31 de julho
de 1944), falecido há 70 anos, tornou–se, a partir de 1º de Janeiro de 2015, de domínio público, referenciado
pelos acordos  internacionais e pela Lei Federal nº 9.610/1998, Art. 41.
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APRESENTAÇÃO

Este documento denominado Plano Interinstitucional de Implantação do Sistema

de Informação para Infância e Adolescência – SIPIA Integrado, no Estado de Mato Grosso:

SEJUDH, SETAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CEDCA, tem como propósito cumprir metas do

Plano Decenal Estadual de Atendimento Socioeducativo, aprovado por meio da

Resolução n. 0148/2014 do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente, publicado no Diário Oficial de 22/12/2014. O Plano Decenal nesse sentido

busca implantar o SIPIA nas unidades do meio fechado, na Justiça e Segurança (delegacias,

comarcas, Promotorias de Justiça, e Núcleo de Defensoria Pública), e nos CREAS; e a

Capacitação de todos os usuários do sistema de informação SIPIA. (MATO GROSSO, 2014, p.

64). Destaca-se que o processo de implantação decorre de demandas prioritárias e ainda

da política de acesso do SIPIA/SINASE sendo que a área de Segurança aguardará

definição da gestão nacional do sistema para acesso futuro.

Para que o Estado de Mato Grosso alcance as metas, o governo aprovou nos

primeiros 100 dias uma proposta do Plano de Implementação e Implantação do Sistema

SIPIA, dentre os resultados da SEJUDH neste período. E dessa forma, para tornar o Plano

efetivo, o Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (NGER) da SEJUDH, responsável

pelo Planejamento e Informação no órgão, passou a coordenação a equipe do SIPIA/Meio

Fechado com o apoio do Secretário Adjunto de Justiça (gestor do socioeducativo), Luiz

Fabrício Viera Neto e do gabinete do Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

Tal mudança tem o objetivo estruturar as informações sobre o sistema socioeducativo no

meio fechado, assegurando a implantação do SIPIA no mesmo.

De modo programático, a SEJUDH apresenta como meta que este Plano seja

aprovado como modelo da integração do SIPIA no Brasil e, para tanto, o destacou como

prioridade no Acordo de Resultados de 2015, bem como o incorporou como ação tanto

no Plano Plurianual 2016-2019 como na Lei Orçamentária Anual de 2016. Assim, dentro da

organização, a articulação vem fazendo sua parte para que as informações se tornem
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aliadas ao planejamento e orientem os caminhos da Administração pública estadual na

política de Direito Humanos da Criança e do Adolescente.

A SEJUDH tem se responsabilizado pela implantação do SIPIA no meio fechado,

mas assume também que a informação que queremos não é somente aquela que tem por

obrigação de atender aos adolescentes em situação de privação de liberdade do

adolescente. Necessário se faz, neste momento, elevar a informação como instrumental

estratégico ao desenvolvimento de políticas públicas de Direitos Humanos,

especialmente a esse público para o qual a Constituição determina como Prioridade

Absoluta em qualquer situação.

Nesse sentido, pensar e agir na perspectiva dos Direitos Humanos de Crianças e

Adolescentes exigem da SEJUDH o cumprimento do seu papel diante da produção

correta e inequívoca de informações sobre a situação de adolescentes sob a tutela nas

unidades socioeducativas e a articulação com outros órgãos de governo para a

implantação plena do SIPIA nos módulos SINASE formado pelo Meio Aberto, tendo por

responsável a Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social – SETAS, Meio Fechado

– Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Poder Judiciário – Coordenadoria de Infância

e Juventude-CIJ e integração com módulo CT.

Sabe-se que quando um adolescente chega à unidade socioeducativa é porque

sua história de vida já havia se transformado na narrativa de sucessivas violações de

direitos: pobreza, abandono, violência doméstica, abuso e exploração sexual,

envolvimento com uso de entorpecentes, exclusão escolar, etc. A internação é prova

inequívoca da falha do Estado e da Sociedade na garantia do direito à infância e à

adolescência. Por outro lado, ao passar pela internação, as chances de ressocialização e

convívio familiar e comunitário não melhoram, e é comum que, alcançada a maioridade, o

jovem infrator seja encaminhado ao sistema prisional. Não raro acaba sendo morto

precocemente.

Para garantir os Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e interromper o

ciclo de violência que caracteriza essa trajetória, é fundamental compreender a privação

de liberdade como medida extrema não desejável na perspectiva dos Direitos Humanos

e, portanto, deve ser evitada com políticas públicas articuladas e voltadas à proteção e ao
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pleno desenvolvimento da infância e da adolescência. Assim, a SEJUDH assume sua parte

na proteção, promoção e garantia dos direitos, coerente com o que preconiza o princípio

da indivisibilidade dos Direitos Humanos.

Diante da intenção e das etapas já implementadas no primeiro semestre, e da

apresentação do Plano em reunião e correções do mesmo junto às Administradoras do

meio aberto e da Justiça e junto ao Administrador do SIPIA/CT, a SEJUDH tem a honra de

convidar os parceiros e parceiras para a validação, ajustes e aprovação do Plano com

metas pactuadas e uma estrutura robusta, como um modelo único de integração do

Sistema no país, onde a prioridade seja sempre atender aos princípios constituições e

legais, visando sempre o bem-estar da Criança e do Adolescente.

MÁRCIO FREDERICO DE OLIVEIRA DORILÊO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO
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INTRODUÇÃO

A ideia de integração do SIPIA/SINASE e SIPIA/CT nasceu entre os técnicos e

colaboradores nas oficinas de elaboração do Plano Decenal de Atendimento

Socioeducativo em 2014, diante da dificuldade de conseguir informações que pudessem

subsidiar a política no Estado.  Assim, foi natural inserir a integração como uma das metas

a serem alcançadas ao longo de 10 anos. Com o Plano Decenal aprovado em 22/12/2014,

buscando esta integração, uma proposta desta integração foi inserida como meta dos

primeiros 100 dias de governo Pedro Taques: o governo deveria apresentar uma

aprovação desta integração.

Com acordo assinado em janeiro, a primeira versão deste plano foi solicitada pelo

secretário Adjunto de Justiça, Luiz Fabrício Vieira Neto, o qual incumbiu à gestora

governamental e então responsável pelo Centro de Referência em Direitos Humanos de

Cáceres, Edna Luzia Almeida Sampaio, a entregar uma proposta que pudesse ser a via de

integração do SIPIA/SINASE entre as entidades gestoras. Ainda nos primeiros 100 dias de

governo, a proposta foi entregue ao Secretário Adjunto, a qual contemplava várias

etapas de integração, a serem pactuadas para o alcance dos objetivos propostos.

Todavia a proposta do Plano necessitava de uma coordenação que compreendesse sua

natureza, extensão e profundidade. O plano necessitava de uma coordenação que

pudesse fazer o ajuste e às adequações, conforme o pacto entre as entidades co-gestoras

do SIPIA assim determinasse.

Nesse propósito, paralelamente, para integração da informação da SEJUDH, a

equipe da Unidade Apoio à Gestão Estratégica, em janeiro de 2015, foi se estruturando

para implementar o que a lei a atribuiu como missão: coordenar o planejamento e a

informação no órgão setorial. Para isso, já no mês de fevereiro, entre o compromisso de

efetivar o Plano do SIPIA, coube à UAGE/SEJUDH a missão de ser coordenadora do SIPIA,

como forma de integrar a informação, sendo estratégia do órgão para adequá-lo à sua

missão.
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Assim, a UAGE por ter também participado da equipe de elaboração do Plano

Decenal, buscou nos membros que o integraram quem pudesse administrar o

SIPIA/SINASE do meio fechado tendo como proposta o Plano de Integração. Após a

entrega do plano e validado pelo adjunto de justiça, as assistentes sociais do Sistema

Socioeducativo, Adriana Conceição de Freitas Lemes Espinoza e Daiane Benevides

Fernandes, foram convidadas a implementar esta proposta e aceitaram serem a ADE e co-

ADE, acumulando a missão de administrar o SIPIA na SEJUDH.

Durante o primeiro semestre de 2015, muitas atividades foram realizadas a fim de

cumprir a primeira etapa do plano, e, ao mesmo tempo, a então UAGE passou a ser

denominada de Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (NGER)1, com as mesmas

atribuições, e junto com a Coordenaçao do SIPIA buscaram adequar o plano para sua

implementação. Coube ao NGER/SEJUDH dar o suporte estratégico e dinâmico à

coordenação do SIPIA, tendo, portanto um papel fundamental nesta implementação.

Dentro da primeira proposta do Plano, apresentada pela Gestora Governamental,

Edna Luzia de Almeida Sampaio, ao Secretário Adjunto de Justiça, Luiz Fabrício Vieira

Neto, as assistentes sociais do Sistema Socioeducativo foram nomeadas pelo secretário

da SEJUDH como Administradora Estadual do Meio Fechado do SIPIA/SINASE: Adriana

Conceição de Freitas Lemes Espinoza; Co-Administradora Estadual do Meio Fechado do

SIPIA/SINASE: Daiane Benevides Fernandes.

Com a coordenação instalada, uma das primeiras etapas realizadas do Plano, a

capacitação dos usuários do SIPIA/SINASE no meio fechado, completou seu ciclo

inicialmente previsto no meio fechado no mês de agosto, restando apenas uma unidade

nova, criada este ano, para complentar a etapa. Importante destacar que a capacitação é

parte de uma parceria SEJUDH e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da

República e do Observatório da Criança e do Adolescente, prevista desde a instalação do

SIPIA em Mato Grosso em 2010.

Esta parceira com o governo federal iniciou com a criação do SIPIA nacionalmente,

quando os Estados passaram a aderi-lo.  Na primeira etapa da adesão, ainda em 2011 a

2014, foram doados para o Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso 04

1 Alteração da denominação UAGE para NGER: Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015, Art. 5º,III.
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automóveis e 14 computadores, no meio fechado. Esta capacitação realizada neste

primeiro semestre é parte da segunda etapa da adesão ao SIPIA que se encerrou em

agosto de 2015.

Junto às capacitações também foram produzidos os seguintes documento: 1)

Relatório de viagens da Coordenação do SIPIA/SINASE meio fechado às unidades

socioeducativas de Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças e Cuiabá; 2) Relatório do

Levantamento Para Implantação do SIPIA/SINASE no Sistema Socioeducativo de Mato

Grosso/Diagnóstico das unidades socioeducativas do meio fechado; 3) Apresentação ao

Secretário da SEJUDH do resultado das visitas técnicas e do Plano; 4) Reuniões de

sensibilização com as responsáveis pelo SIPIA na SETAS e TJ, bem como com o

responsável pelo SIPIA/CT, presidente do CEDCA, com os representantes da prefeitura de

Cuiabá e dos Centros de Referência Especializado em Assistência Social; 5) Apresentação

da proposta do Plano na reunião com os ADE`s e aos Secretários da SEJUDH.

Em decorrência das reuniões interinstitucionais das ADE`s do SIPIA/SINASE e do

ADE do SIPIA/CT, foram incorporadas nas capacitações técnicos responsáveis tanto do

Centro de Referência Especializados em Assistência Social, como de servidores da SETAS

como forma de implementação do plano em questão.

As capacitações têm sido realizadas com a Consultoria oferecida pelo

Observatório dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Nacional de Direitos

Humanos (SDH), da Presidência da Republica já com o propósito do Plano de Integração.

Em 19 de agosto, ocorreu a primeira capacitação com todas as administradoras e

coadministradoras do SIPIA/SINASE nomeadas (do meio fechado; do meio aberto; e da

Justiça), contando também com a participação do Administrador do módulo CT

(Conselhos Tutelares).

E nos dias 20 e 21 de agosto, foram capacitados quatorze profissionais dos CREAS

(Centros de Referências Especializados de Assistências Social) de Lucas do Rio Verde,

Sinop, Juscimeira, Jaciara, Tangará da Serra e Barra do Garças; quatro Técnicos da Justiça

de Cuiabá e Várzea Grande; e mais seis profissionais do Sistema Socioeducativo do

Estado, ressaltando que deste sistema mais de noventa servidores já estão capacitados
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no SIPIA.  Anteriormente, já foram disponibilizadas vagas para CREAS Centro e Norte da

Capital, sendo estes quatro técnicos capacitados.

A importância do trabalho integrado tem levantado entre os técnicos diálogos

sobre as possibilidades de alcance de resultados significativos pretendidos pelas medidas

socioeducativas que objetivam a levar a ajudar a superação das violências e das violações

de direitos por meio de acompanhamento sistemático dos adolescentes em tais medidas

e do plano de atendimento individual (PIA).  Importante ressaltar que o PIA busca

ressignificar a história de vida, levar à inclusão sociofamiliar e ao protagonismo dos

adolescentes e suas famílias, enquanto sujeitos de direitos.  Com a aplicação correta da

Lei e dos procedimentos e o devido registro de acompanhamento no Sistema, buscamos

a melhoria das políticas públicas pela produção e geração da informação.

Com base na Proposta de implantação e implementação do SIPIA no Estado de

Mato Grosso foram efetivadas adequações e estabelecido o presente Plano com vistas à

concretização da integração das informações geradas pelo Sistema de Informação para a

Infância e Adolescência em Mato Grosso, a partir da agregação dos perfis componentes

do Sistema, sendo estes:

 Meio Fechado – de competência da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos –

SEJUDH - devido ao cumprimento das medidas socioeducativas de Internação e

Semiliberdade;

 Meio Aberto – de competência da Secretaria Estadual de Trabalho e

Assistência Social – SETAS, responsável pela orientação e acompanhamento das medidas

de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade atendidas e executadas nas

Unidades Municipais - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS.

 Justiça - que aplica medidas protetivas e socioeducativas – representada pela

Coordenadoria da Infância e Juventude – CIJ da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal

de Justiça de Mato Grosso;

 SIPIA Conselhos Tutelares/CT – sendo representado pelo Administrador

Estadual do SIPIA através do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente

do Estado de Mato Grosso – CEDDECA responsável pela política de proteção dos direitos
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da infância e adolescência no registro e encaminhamento das violações contra esse

público através de seu módulo específico.

Neste Plano a SEJUDH será parceira para implantação e implementação do

Sistema Informação para Infância e Adolescência – SIPIA, tendo em vista sua

responsabilidade na gestão das políticas de Direitos Humanos empreendendo as

articulações necessárias junto aos demais órgãos e Poderes da esfera pública para que o

objetivo de formular e implementar políticas públicas adequadas à garantia dos direitos

humanos de crianças e adolescentes sejam realizadas.

2- JUSTIFICATIVA

Em 1997, o segundo Plano Nacional de Direitos Humanos (PNH2), definiu como

prioridade a criação de um Sistema Nacional de registro e tratamento da informação

sobre a promoção e defesa dos direitos fundamentais, preconizados no Estatuto da

Criança e Adolescente – ECA; em 1998, a então Secretaria Especial dos Direitos Humanos,

do Ministério da Justiça, implantou o Sistema de Informação para a Infância e

Adolescência (SIPIA). O objetivo era permitir conhecer e monitorar a situação de violação

de direitos da criança e adolescente, bem como registrar medidas de proteção e

socioeducativas, gerar relatórios que possibilitassem o conhecimento sobre o

funcionamento dos Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares e os Fundos para a

Infância e Adolescência, bem como sobre a rede de proteção aos direitos humanos

desses sujeitos de direitos.

Inicialmente o sistema foi composto por 04 módulos, a saber:

Módulo I – monitora a situação de proteção e defesa dos direitos fundamentais
preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente;

Módulo II – monitora o fluxo de atendimento do adolescente em conflito com

a Lei e as decorrentes medidas socioeducativas, obtidas a partir das varas da

infância e juventude;



16

Módulo III – monitora a colocação familiar na forma de adoção nacional e

internacional, por meio de informações das varas da infância e juventude;

Módulo IV – disponibiliza o cadastro dos Conselhos de Direitos, Conselhos

Tutelares e Fundos para a Infância e Adolescência. (LINS, 2008:54)

Detalhadamente podemos enumerar os seguintes objetivos do SIPIA:

 (...) operacionalizar, na base, a política de atendimento dos direitos, ou seja,

possibilitar a mais objetiva e completa leitura possível da queixa ou situação da

criança ou adolescente, por parte do Conselho Tutelar;

 encaminhar a aplicação da medida mais adequada com vistas ao ressarcimento do

direito violado para sanar a situação em que se encontra a criança ou adolescente;

 subsidiar as demais instâncias - Conselhos de Direitos e autoridades competentes - na

formulação e gestão de políticas de atendimento. (Brasil, Secretaria de Direitos

Humanos/PR).

No Brasil ainda são poucos os municípios que conseguiram implementar o SIPIA

e, em Mato Grosso, muito pouco se avançou como Estado, mais efetivamente na

SEJUDH. O módulo para o sistema socioeducativo é o mais utilizado, entretanto, apesar

do investimento já empreendido para o seu desenvolvimento, ainda não é gerencial, pois,

sua utilização ainda se dá de forma incipiente e desarticulada com as outras unidades

responsáveis. Nem mesmo nas 6 unidades do socioeducativo se conseguiu consolidar sua

implementação, detectando daí o desafio de fazê-lo.

A gestora do sistema, a Secretaria de Direitos Humanos, define o SIPIA, segundo

sua natureza:

(...) o SIPIA é um instrumento estratégico descentralizado, de interesse

público à garantia dos direitos da criança e do adolescente, que inclui,

dentre suas versões temáticas, módulo para Conselhos Tutelares, módulo

para instituições do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e o

Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. (BRASIL,

2014, p. 1).
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É importante que a compreensão que o SIPIA não é um sistema fragmentado de

informações ou um mero preenchimento de campos e formulários.

A sua implantação deve se dar na perspectiva de articular as informações de um

conjunto de situações que envolvem crianças e adolescentes, desde a situação de

violação de direitos até a situação em que o adolescente entra em conflito com a lei e,

por via judicial, seja obrigado a cumprir medidas socioeducativas.

Além disso, a elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA, é recurso

crítico para alimentar o sistema, exigindo trabalho técnico da equipe multidisciplinar de

atendimento socioeducativo (assistente social, psicólogos, educadores), conforme

preconiza o SINASE.

Com a integração do SIPIA entre as entidades, pretende-se que a política da

Criança e Adolescente possa ser referenciada com qualidade, com informações temporais

e qualitativas, e os entes responsáveis e guardiões possam de fato ser os detentores da

informação e do conhecimento sobre a realidade desta política pública  que ainda

necessita de integração para alcançar os resultados almejados na constituição e no

Estatuto da Criança e do Adolescente.

3 - METODOLOGIA

A implantação do SIPIA no meio fechado é tarefa primordial atribuída à SEJUDH

e sua implantação ou implementação nos demais perfis Meio Aberto, Justiça e integração

com CT são essenciais para a garantia da produção e gestão de informações que orientam

e implementam as políticas públicas voltadas aos direitos humanos de crianças e

adolescentes. Desta forma, propomos que seja realizada a implementação e implantação

do SIPIA em Mato Grosso em 03 etapas:

Etapa1: Conclusão de implantação e implementação do Módulo SINASE (Meio

aberto e Fechado), Justiça e Módulo CT nos municípios que possuem medidas

socioeducativas privativas e restritivas de liberdade (Internação e Semiliberdade);

Etapa 2: Parceria para implementação e implantação do Módulo SINASE Meio

Aberto, Justiça e Módulo CT  e nos municípios que não possuem Unidade de
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Atendimento Socioeducativo, porém, apresentam altos índices de aplicação de medidas

socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade no Estado;

Etapa 3: Parceria para implementação e implantação do Módulo SINASE Meio

Aberto, Justiça e Módulo CT e nos municípios que não possuem Unidade de Atendimento

Socioeducativo e apresentam baixo índices de aplicação de medidas socioeducativa de

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade no Estado;

Visto que as medidas socioeducativas aplicadas muitas vezes sofrem

fragmentação no atendimento e acompanhamento das mesmas devido à falta de

sistematização das informações, será necessário, inicialmente, atender aos municípios

onde estão implantadas as unidades de atendimento socioeducativo devido à demanda

do Judiciário, o qual solicita o acompanhamento do desenvolvimento do adolescente em

medida socioeducativa por meio do Plano Individual do Adolescente-PIA, Registro de

Acompanhamento, Avaliação entre outros.

3.1 APLICABILIDADE DA INTEGRAÇÃO

A implantação do SIPIA não é tal somente uma ação interinstitucional de uso de

uma ferramenta tecnológica - o que por si só já demanda recursos e pessoas qualificadas;

a implantação implica também a adequação e articulação de ações no âmbito do sistema

socioeducativo para corresponder ao que o Plano Nacional de Atendimento

Socioeducativo e ao Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo preconizam:

1. Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais a presunção da
inocência;

2. Ao adolescente que cumpre medida socioeducativa deve ser dada
proteção integral de seus direitos;

3. Em consonância com os marcos legais para o setor, o atendimento
socioeducativo deve ser territorializado, regionalizado, com participação
social e gestão democrática, intersetorialidade e responsabilização, por
meio da integração operacional dos órgãos que compõem esse sistema.
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Desse modo, implementação e ampliação do uso do SIPIA é, também, articular

em diálogos estratégias educacionais que visem à mudança de olhares e práticas sobre as

unidades de privação de liberdade, deixando estas de serem vistas como “unidades

prisionais” e permitindo a percepção da necessidade de programas e ações voltadas à

educação e à reintegração desses adolescentes à vida familiar e comunitária.

Parte significativa do SIPIA deve ser elaborada no Plano Individual de

Atendimento (PIA). O PIA é o instrumento que reúne a avaliação psicossocial do

adolescente e todas as medidas de saúde, educação e outras necessárias ao atendimento

que deve ter como objetivo o desenvolvimento e a preservação de seus direitos,

permitindo a conquista de sua autonomia cidadã e o vínculo familiar. O PIA permite

avaliar e atualizar constantemente o desenvolvimento psicossocial do adolescente em

privação de liberdade. Esse registro é fundamental para que possam acompanhar os

resultados do trabalho desenvolvido pela equipe nas unidades/centros de referências e

uma vez que se cumpram outras medidas socioeducativas em meio aberto, permitindo

que a unidade do sistema socioeducativo acione a rede que constitui o Sistema de

Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, para que o atendimento da Assistência

Social e outros órgão governamentais dando continuidade ao trabalho, à partir do

conhecimento e da realidade específica do/a adolescente.

É importante lembrar que mais que responsáveis pelos adolescentes, a mudança

de olhares que este Plano propõe às entidades implica reconhecer que tais entidades são

guardiãs dos adolescentes que estão sob sua tutela e como tais devem agir no sentido de

educar e proteger. A SEJUDH é a guardiã dos adolescentes que cumprem medidas

privativas e restritivas de liberdade (internação e semiliberdade);  A Assistência Social é

guardiã dos que cumprem a liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade no

âmbito estadual cuidando de seu acompanhamento, sendo também necessária a

articulação com Centros Municipais  de Referência Especializado de Assistência Social –

CREAS, as Varas da Infância e Juventude, como tais são também guardiãs por alimentar o

sistema e também acompanhar a evolução das medidas aplicadas à infância e

adolescência, quer sejam protetivas ou socioeducativas.

E a tais entidades são destinados no SIPIA/SINASE os seguintes perfis:
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(...) os perfis de usuários estão localizados em dois grandes grupos: a)

Justiça (este grupo corresponde aos usuários de varas da infância e

juventude) e; b) instituição (usuários integrantes do quadro dos gestores

dos programas/serviços de atendimento socioeducativo de âmbito

estadual ou municipal). (BRASIL, 2010, p. 7)

3.2 SITUAÇÃO NO MEIO ABERTO

Segundo o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo 2013, o atendimento

em meio aberto padece de uma série de dificuldades, as quais compartilham em Mato

Grosso:

(...) Desarticulação das políticas setoriais na efetivação destas medidas

socioeducativas; Ausência de uma instância de articulação entre as

diferentes áreas que compõem o SINASE para responder pela execução

das medidas em meio aberto; Falta de entendimento sobre as diferenças

entre medidas protetivas e medidas socioeducativas; Falta de

interlocução entre instituições, órgãos e serviços da rede de

atendimento e proteção; Falta de qualificação dos municípios para a

implementação da política; Insuficiência de recursos para o

cofinanciamento da implementação de medidas socioeducativas em

meio aberto; Ausência da oferta de serviços de prevenção e proteção

e/ou falta de integração com programas destinados ao atendimento de

adolescentes autores de ato infracional e suas famílias; Implantação

insuficiente ou uso inadequado do Plano Individual de Atendimento –

PIA, comprometendo o projeto socioeducativo; Dificuldades no

estabelecimento de parcerias para ampliação das medidas de meio

aberto, especialmente Prestação de Serviços à Comunidade – PSC;

Ausência e/ou insuficiência de políticas de inclusão que sejam atraentes

para os adolescentes e jovens, e evitem a reincidência; Práticas

desalinhadas do ponto de vista conceitual e prático; Ausência de práticas

restaurativas que incluam a comunidade e atendam às necessidades das

vítimas (Lei 12.594, Art. 35, III,); Estrutura e pessoal insuficiente e
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ausência de instituições, órgãos e serviços de atendimento em meio

aberto.

O cumprimento de medidas em meio aberto exige articulação maior entre a

secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, a Secretaria Estadual de Trabalho,

Emprego e Cidadania – SETAS, os governos municipais por meio de suas secretarias de

Assistência Social e estes com as demais áreas de políticas setoriais. Neste sentido,

Marcos Bandeira (2006, p. 151) nos ensina que:

A medida socioeducativa da liberdade assistida está prevista nos Arts. 118

e 119 do ECA e constitui, sem dúvida, a principal medida de cunho

eminentemente pedagógico, pois, sem que o adolescente em conflito

com a lei perca a sua liberdade, submete-o à construção de um

verdadeiro projeto de vida permeado pela liberdade, voluntariedade,

senso de responsabilidade e controle do poder público. A medida se

reveste, normalmente, de caráter compulsório, pois o juiz, no âmbito do

processo de conhecimento aplica a medida que lhe parecer mais

adequada, para aquele caso concreto, de conformidade com as provas e

demais dados constantes dos autos – relatório de equipe interdisciplinar,

depoimentos, documentos etc.-, levando em consideração a gravidade

do fato, as circunstâncias, as aptidões ou as condições pessoais do

adolescente, bem como a condição de cumpri-la, podendo, todavia, este,

através de seu representante legal, recorrer da decisão. É dever,

entretanto, que a medida pode ser aplicada no âmbito da justiça

consensualizada, quando vier acompanhada de uma remissão clausulada.

Na verdade, seja compulsoriamente, seja consensualmente, a liberdade

assistida, na sua executoriedade, exige a voluntariedade do adolescente

e de seus familiares, no sentido de que se estabeleça um vínculo de

responsabilidade com o orientador pedagógico da medida.

A liberdade assistida, preconizada nos termos do ECA, foi inspirada nas regras de

Beijing – Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores,

resolução aprovada na cidade de Beijing, China, no dia 18 de maio de 1984, na qual
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indicava a liberdade assistida como uma medida alternativa à institucionalização do

adolescente em conflito com a lei. Segundo a Resolução 40/33 da Organização das

Nações Unidas (1985), o seu Art. 18.1, b estabelece que:

Art.18 – Pluralidade de Medidas Aplicáveis

18.1 – Uma ampla variedade de medidas deve estar à disposição da

autoridade competente, permitindo a flexibilidade e evitando ao máximo a

institucionalização. Tais medidas, que podem algumas vezes ser aplicadas

simultaneamente, incluem:

a) determinações de assistência, orientação e supervisão;

b) liberdade assistida.

Se a liberdade assistida é a mais importante medida aplicada a adolescente em

conflito com a lei por seu caráter pedagógico é a partir do PIA, elaborada no âmbito das

unidades socioeducativas, que é possível pactuar com o adolescente, sua família e a rede

de atendimento disponível no município, um plano de atividades com o objetivo de

promover o desenvolvimento biopsicossocial e cultural do adolescente, restituindo sua

condição de autonomia como sujeita de direito.

A medida de Prestação de Serviços a Comunidade que também integra as

medidas socioeducativas, conforme art. 117, do Estatuto da Criança e do Adolescente,

consiste na realização de atividades gratuitas e de interesse geral, por período máximo de

seis meses. De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa

de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) define o

mesmo que:

(...) tem por finalidade prover atenção socioassistencial e

acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas

socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Para a

oferta do serviço faz-se necessária à observância da responsabilização

face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser

assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para

o cumprimento da medida. Este serviço deve contribuir para o acesso a
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direito e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos (as)

adolescentes e jovens. Na sua operacionalização é necessária a

elaboração do Plano individual de Atendimento (PIA) coma participação

do (a) adolescente e da família, devendo conter os objetivos e metas a

serem alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de

vida futura, dentre outros aspectos a serem acrescidos, de acordo coma

s necessidades e interesses do (a) adolescente. (BRASIL, 2009, 34)

3.3 IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO COM A JUSTIÇA

Há um ponto de convergência na aplicação de todas as medidas sejam protetivas

ou socioeducativas: a Justiça; sendo um importante ator no sistema de Garantia de

Direitos em consonância com a nova ordem na aplicação da Doutrina da Proteção

Integral dos Direitos fundado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, superando a

Doutrina da Situação Irregular na administração do Código de Menores.

A visão da criança e do adolescente passa a ser de sujeito de direitos,

protagonista de sua história, enquanto pessoa em desenvolvimento, a fim de garantir

todos os direitos desse grupo etário. Assim, a compreensão de sujeitos de direitos

remete à responsabilidade inerente da família, da sociedade e do Estado quanto à

efetivação dos mesmos.  Nesse novo olhar, a segundo Saraiva ( 2010, p.158):

(...) o papel do Judiciário é de julgar e manutenção de programas de

atendimento se constitui em uma anomalia, herança do anterior sistema do

Código de Menores, das Instituições Totais e da negação do sistema de

atendimento integrado em rede.

O Estatuto da Criança e do Adolescente aponta para a estrutura dos sistemas de

garantia dos direitos:

a) o Sistema Primário, que dá conta das Políticas Públicas de Atendimento a

crianças e adolescentes (especialmente os Arts. 4º e 86/88) de caráter
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universal, visando a toda a população infanto-juvenil brasileira, sem

quaisquer distinções;

b) o Sistema Secundário que trata das Medidas de Proteção dirigidas a

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social, não autores

de atos infracionais (embora também aplicável a estes, no caso de crianças,

com exclusividade, e de adolescentes, supletivamente – art. 112, VI, do

Estatuto da Criança e do Adolescente), de natureza preventiva, ou seja,

crianças e adolescentes enquanto vítimas, enquanto violados em seus

direitos fundamentais (especialmente os arts. 98 e 101). As medidas

protetivas visam a alcançar crianças e adolescentes enquanto vitimizados;

c) o Sistema Terciário, que trata das medidas socioeducativas aplicáveis a

adolescente em conflito com a Lei, autores de atos infracionais, ou seja,

quando passam a condição de vitimizadores (especialmente os arts. 103 e

112).

Este tríplice sistema, de prevenção primária (políticas públicas), prevenção

secundária (medidas de proteção) e prevenção terciária (medidas

socioeducativas), opera de forma harmônica, com acionamento gradual de

cada um deles. Quando a criança e o adolescente escaparem ao sistema

primário de prevenção, aciona-se o sistema secundário, cujo grande agente

operador deve ser o Conselho Tutelar. Estando o adolescente em conflito

com a lei, atribuindo-se a ele a prática de algum ato infracional, o terceiro

sistema de prevenção, operador das medidas socioeducativas, será

acionado, intervindo aqui o que pode ser chamado genericamente de

sistema de Justiça (Polícia/Ministério Público/Defensoria/Judiciário/Órgãos

Executores das Medidas Socioeducativas). (SARAIVA, 2009, p.16-17)

Então o papel do sistema de Justiça de modo específico inerente ao manejo e

acompanhamento das medidas socioeducativas e protetivas aplicada e acessível no SIPIA

vai orientar ao Poder Judiciário e ao sistema de Justiça como um todo e à politica de

atendimento socioeducativo e de proteção à infância e adolescência, permitindo a

agilidade das medidas e encaminhamentos necessários na correção instituições

responsáveis pelo cumprimento dos direitos e obrigações de crianças e adolescentes seja
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família, sociedade ou Estado. Em Mato Grosso, o Poder Judiciário se materializa na

aplicação das medidas por meio das Varas Especializadas da Infância e Juventude e o

acompanhamento do desenvolvimento do papel do Judiciário se faz por meio da

Corregedoria Geral de Justiça, da Coordenadoria de Infância e Juventude – CIJ, que

acompanha o desenvolvimento das políticas de medidas protetivas e socioeducativas.

3.4 CONSELHOS TUTELARES NO SIPIA

Na proteção da infância e adolescência, destacamos ainda a importância do

Módulo CT, enquanto instrumento de gestão dos registros de denúncias de violação de

direitos das crianças e dos adolescentes, o qual tem seu alcance de implantação dividido

de forma irregular nas regiões brasileiras: no Centro Oeste com 22,70% do total de

implantação; e especificamente em Mato Grosso 33% dos Conselhos Tutelares fazem uso

do Sistema2.

O SIPIA do Módulo CT deve ter assegurado sua plena implantação em todos os

municípios de Mato Grosso. Esta não é uma tarefa fácil e exige grande capacidade de

mobilização. Nesta etapa do projeto é necessário além da SEJUDH e SETAS, que o

Conselho Estadual de Direitos das Crianças e Adolescentes- CEDDECA, seja também o

protagonista do processo.

3.5 A INTEGRAÇÃO E AS ETAPAS DO PLANO

É preciso definir e implementar políticas que aprimorem e reforcem o que já vem

sendo feito pela SDH/PR quanto ao fortalecimento dos Conselhos Tutelares para

estruturação de condições necessárias à implantação e implementação do sistema. A

implantação/implementação do módulo CT pode ser iniciado também nos municípios que

possuem unidades do socioeducativo concomitante ao módulo SINASE em meio fechado

e aberto.

2 Panorama nacional de utilização do SIPIA CT Web. 07 de dezembro de 2012. Disponível em <
http://obscriancaeadolescente.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=719:panorama-
nacional-de-utilizacao-do-sipia-ct-web&catid=34:noticias&Itemid=106>
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Desse modo, a implantação e/ou implementação do SIPIA não pode se restringir

apenas àqueles que estão cumprindo medidas no meio fechado, é preciso que a

responsabilidade do Poder Público e, especificamente da SEJUDH que é gestora do

sistema socioeducativo em âmbito estadual, se estenda para o meio aberto, garantindo

efetividade das políticas do SINASE e a liberdade assistida como medida mais adequada e

poderosa para reeducação desses adolescentes. É preciso frisar que o objetivo do

sistema não deve ser o aumento dos casos de institucionalização, mas ao contrário; é

buscar meios para que esta somente ocorra em casos extremos e que haja condições de

ressocialização e de reconstrução da identidade cidadã e autônoma dos adolescentes em

conflito com a lei.

Assumir o desafio de contribuir para organizar e articular o Sistema de Garantia

de Direitos à Crianças e Adolescentes, torna fundamental garantir a existência do sistema

de informações que permitam o registro, a articulação e a avaliação dos resultados.

As grandes ações que orientam o Plano e seus desdobramentos em tarefas

durante os anos de implantação/implementação estão definidas no cronograma, mas,

apontamos que as ações da primeira etapa compreendem a necessidade de acolher aos

municípios que atendem medidas socioeducativas em suas instancias de meio aberto e

fechado, Justiça e o CT.

De acordo com o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo, a primeira

etapa do Plano atenderá às demandas mais urgentes na aplicação das medidas

socioeducativas conforme se verifica:

Com fundamento nas três análises apresentadas, origem dos

adolescentes nas unidades de internação, origem dos adolescentes nos

B.O’s registrados pela Polícia Civil e origem dos adolescentes nas

medidas impostas pelo Poder Judiciário, podemos concluir que mais de

70% dos adolescentes que cometem atos infracionais originam-se de

apenas seis cidades do Estado: Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres,

Rondonópolis, Sinop e Barra do  Garças. (MATO GROSSO, pg. 33, 2014)
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Assim, nesta primeira etapa estão previstas as seguintes ações:

a) Conclusão implantação e implementação do Módulo SINASE nos municípios e 08

unidades do Sistema de Atendimento Socioeducativo – Meio Fechado.

b) Capacitar operadores SIPIA nos municípios que atendem medidas socioeducativas

(Cuiabá, Cáceres, Sinop, Barra do Garças, Rondonópolis) nos seus módulos SINASE

e Justiça;

c) Capacitação operativa do sistema oferecida aos membros da equipe de

Administradores do SIPIA composta por servidores SEJUDH/SETAS/Justiça e CT

que coordenam a parte operacional de implantação do SIPIA. Para esta

capacitação a SEJUDH/SETAS se articula com a SDH.

d) Diagnóstico da situação de alimentação do SIPIA nos municípios que atendem

medidas socioeducativas (Cuiabá, Cáceres, Sinop, Barra do Garças, Rondonópolis)

nos seus módulos SINASE, Justiça e CT.

e) Constituição da Comissão Coordenadora Interinstitucional do SIPIA de Mato

Grosso e identificação do corpo técnico para a operação do sistema para uso em

meio aberto, Justiça associado ao Meio Fechado e CT nos munícipios que possuem

unidades de atendimento de medidas socioeducativas.

Na segunda etapa, as ações envolvem a compreensão de que o atendimento em

meio aberto depende das condições de oferta da rede de serviços e que, na maioria dos

casos, há dificuldades de articulação dessa rede e dificuldades do município em ofertar

tais serviços (políticas e programas sociais, de educação, cultura e lazer, qualificação para

o trabalho e renda, dentre outras).  A sugestão é estabelecer Termos de Cooperação

entre Estado e Municípios para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da

Criança e Adolescente e, a partir de cada realidade municipal, identificar as necessidades

locais e as possibilidades de auxílio do Estado, bem como as responsabilidades do

município.

Isto significa que devemos ter um Plano de Capacitação que leve em conta bem

mais que a mera operação do Sistema SIPIA, pois, parte importante de sua
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implementação depende da capacidade dos profissionais das instituições para elaborar

um bom plano de atendimento, contudo a efetividade do plano depende da capacidade

de oferta de serviços pelo município e de articulação política para isso.

As articulações do plano devem atender aos municípios/comarcas cujas

demandas urgem de acompanhamento de medidas protetivas e socioeducativas

restritivas de liberdade e exigem das equipes dos CREAS e Conselhos Tutelares

acompanhamento ágil.  Portanto, a expansão do SIPIA para os demais municípios que

não possuem unidades atendimento socioeducativo e que apresentam registros de alta

incidência de medidas aplicadas de L.A e P.S.C possibilita a geração de informações do

acompanhamento das medidas que interferem no desenvolvimento integral da criança e

do adolescente.

São as seguintes as ações previstas afirmam o apoio do Meio Fechado em ações

conjuntas para avanço do Meio Aberto, Justiça e CT com vistas à expansão do SIPIA no

Estado para o ano de 2016:

a) Parceria para implementação com a Secretaria de Trabalho Emprego e

Assistência Social- SETAS do Módulo SINASE para o meio aberto, Justiça e CT nos

municípios que não possuem unidades socioeducativas e apresentam índices

elevados de medidas socioeducativas em meio aberto;

b) Elaboração do Plano de Capacitação dos Operadores da rede e execução

do Meio Aberto, Centros Municipais de Referencia Especializado de Assistência

Social – CREAS,

c) CREAS, Comarcas e Conselheiros Tutelares;

d) Elaboração do Plano de Capacitação para a Rede de Proteção à Criança e

Adolescente: Assistência Social, Saúde, Educação que integram as políticas de

atenção continuada e que necessitam elaborar planos individuais e familiares de

atendimento.  O Plano da Assistência Social é o “carro-chefe”, pois, nele é que

devem integrar as ações que convergem para o desenvolvimento integral da

criança e adolescente, acionando as demais políticas, programares e setores

públicos. O Plano de Atendimento é o ponto central de alimentação do SIPIA e,

para que ele seja exequível é necessário contar com o funcionamento da Rede de
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Proteção (instituições públicas e privadas que ofereçam recursos e

equipamentos voltados ao desenvolvimento psicossocial e cultural da criança e

adolescente). Para esta capacitação a SEJUDH/SETAS se articula com outros

profissionais e instituições (Universidades, Escola de Saúde, CEFAPRO, etc) e

para fortalecer a rede em sua capacidade de atendimento, é necessário firmar

termos de cooperação entre as partes.

e) A Constituição de Comitês para a gestão compartilhada do SIPIA é

fundamental para que todas as instituições possam compartilhar da

responsabilidade com o planejamento e execução de políticas públicas de

promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente em Mato Grosso.

Desse modo, a proposta é que se crie uma Comissão Coordenadora

Interinstitucional do SIPIA de Mato Grosso, ligado ao Conselho da Criança e

Adolescente e Comitês Municipais, ligados aos conselhos municipais. O Comitê

Central deve ser composto por representações do Conselho (Governo e

Sociedade Civil) e das secretarias envolvidas: SEJUDH, SETAS, CEDDECA tendo o

apoio da equipe técnica formada por servidores de carreira das duas secretarias,

observando o princípio da paridade das representações entre Estado e Sociedade

Civil.  No âmbito municipal os comitês devem ser constituídos com o mesmo

princípio.

Esta etapa refere-se à competência mais fortemente compartilhada entre os

entes federados (União, Estado e Municípios), muito embora a demanda seja identificada

e encaminhada, primeiramente, no âmbito do município onde vivem os cidadãos. Isto não

pode significar a desresponsabilização do Estado ou da União sobre as questões que

envolvem a organização do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.

(...) não podemos mais aceitar uma atuação individual, autoritária ou

solitária de apenas um órgão ou pessoa, na construção de políticas de

garantias de direitos humanos de crianças e adolescentes, de outro,

também não é cabível a concepção de mera “transferência de

responsabilidade” e de atendimento “segmentado”, permitindo que as

crianças, adolescentes e suas famílias sejam atendidas “no balcão“ dos
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diferentes órgãos e continuamente encaminhadas de uma para outro,

sem a efetiva escuta, atendimentos e intervenções qualificados, fazendo

com que a criança ou adolescente passe de um órgão, programa ou

serviço para outro, cada qual realizando um trabalho isolado, superficial,

quando não preconceituoso com a infância pobre e excluída. (Mendonça,

2011)

Nos módulos SINASE e CT, considerando a complexidade do círculo de violações

que se se sucedem na história da infância e adolescência, urge a necessidade de

integração das informações de forma ampla e participativa que subsidie as políticas

públicas que visam os direitos das crianças e adolescentes no Estado de Mato Grosso.

A terceira etapa é marcada por ações que dão continuidade ao processo de

implantação e implementação do SIPIA nos municípios/comarcas que apresentam baixos

índices de medidas socioeducativas de LA e PSC no sentido de concluir a capacitação do

SIPIA/SINASE e CT e também da Rede de Proteção à Criança e adolescente além da

continuidade de ações de monitoramento da implantação do Sistema.

As avaliações e correções do Plano de Implantação e Implementação serão

constantes, permitindo os ajustes operacionais do mesmo ao longo dos anos de

execução, sem que, porém, se perca de vista a base fundamental de implantação

gradativa e conjunta do SIPIA no Estado de Mato Grosso, enquanto busca pela integração

das informações e trabalho interdisciplinar das equipes técnicas dos órgãos envolvidos.
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4 - PROFISSIONAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS

Todas as entidades tanto do meio fechado quanto do meio aberto, da Justiça e

dos Conselhos Tutelares devem elaborar um projeto do custo da implementação do

SIPIA/SINASE e SIPIA/CT em suas instituições, levando em conta os níveis qualificadores e

o tempo proposto neste Plano.  Devem principalmente prever a quantidade e custo

envolvendo:

4.1 PROFISSIONAIS

Profissionais de Nível Superior - Técnicos

Profissionais de Nível Médio – Assistentes Administrativos e/ou Orientadores (Meio

Aberto)

4.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA, COMPUTADORES E REDES LÓGICA

Data show

Notebook

Espaço Físico – Encontros, Seminários, Reuniões

Acesso à rede de internet

Equipamentos/Computadores completos ou Notebooks

4.3 DESPESA COM CUSTEIO
Passagens

Diárias

Apostilas SIPIA/SINASE web

Apostilas Rede de Proteção

Materias pedagógicos: Canetas, Blocos,

Material gráfico

Lanches na capacitação
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5 – CRONOGRAMA FÍSICO DAS ETAPAS:

Neste item estão definidas 3 etapas em um quadro com as ações para fácil compreensão
de sua dimensão:

Primeira Etapa: Segundo Semestre de 2015:

Segunda Etapa anos 2016, 2017, 2018, 2019, expansão do SIPIA para Municípios/Comarca
com altos índices de LA e PSC:

Terceira etapa anos 2017, 2018,2019, expansão do SIPIA para Municípios/Comarca com
baixos índices de LA e PSC:
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ETAPA  I
Ação 1:  Conclusão implantação e implementação do Módulo SINASE nas 09 unidades do Sistema de Atendimento Socioeducativo – Meio Fechado.

TAREFAS PERÍODO RESP
2015 2016

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Visitas às unidades de alimentação do
SIPIA nas 09 unidades socioeducativas
(Cuiabá, Cáceres, Sinop, Barra do Garças,
Rondonópolis, Lucas do Rio Verde),
conclusão de capacitação dos operadores
SIPIA.

Maio a
dezembro

SEJUDH

Levantamento e elaboração de diagnóstico
do uso do SIPIA e nas 08 unidades
socioeducativas (Cuiabá, Cáceres, Sinop,
Barra do Garças,  Rondonópolis)

Julho SEJUDH

Realizar capacitação do SIPIA/SINASE Meio
Aberto e Justiça nos municípios com MSE
de LA/PSC, Internação e Semiliberdade.

Maio a
dezembro

SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA

Realizar levantamento do uso do SIPIA e
nas 09 unidades socioeducativas (Cuiabá,
Cáceres, Sinop, Barra do Garças,
Rondonópolis, Lucas do Rio Verde)

A partir de
julho

SETAS/ JUSTIÇA

Elaborar diagnóstico do uso do SIPIA no
meio aberto e justiça nos municípios que
tenham socioeducativo.

Outubro SETAS/ JUSTIÇA
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Ação 2.Constituição da equipe de trabalho/gestora do SIPIA/MT e identificação do corpo técnico para a operação do sistema para uso em meio
aberto nos municípios que possuem unidade de atendimento  socioeducativo

TAREFAS PERÍODO RESP
2015 2016

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Reunir com os representantes do Meio
Aberto/SETAS, da Justiça/CIJ, meio
fechado/SEJUDH e SIPIA/C.T para apresentar,
validar Plano de implantação e
implementação do SIPIA em MT.

Junho/
Julho

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA

Encaminhar Plano elaborado para
conhecimento e reunião de apresentação
com Gestores da SETAS e Judiciário.

Agosto

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA

Definir e validar instrumental de
levantamento do uso do SIPIA.

Maio a
setembro

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA

Elaborar instrumental de criação e
regulamentação da Comissão Coordenadora
Interinstitucional do SIPIA de Mato Grosso e
preparar Termo de Cooperação entre os
órgãos e instituições do SIPIA.

Setembro

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA

Encaminhar para publicação ato normativo de
criação da Comissão Coordenadora
Interinstitucional do SIPIA de Mato Grosso

Outubro

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA
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Cont.
Ação 2.Constituição da equipe de trabalho/gestora do SIPIA/MT e identificação do corpo técnico para a operação do sistema para uso em meio
aberto nos municípios que possuem unidade de atendimento  socioeducativo

TAREFAS PERÍODO RESP
2015 2016

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Realizar Seminário para lançamento do Plano
de implantação do SIPIA em MT e assinatura
do Termo de Cooperação
Parceria/Cooperação Técnica e Termos de
Adesão do SIPIA nas três áreas com a
SDH/Observatório.

Novembro

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA
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Ação 3: Articulação da SEJUDH com a SETAS/Justiça/CT

TAREFAS PERÍODO RESP
2015 2016

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Reunir com ADE’s SIPIA/SINASE e CT,
proceder a encaminhamentos das
decisões.

Mensalmente

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA

Articular junto a SDH/MDS no Observatório
de Direito da Infância e Adolescência para
efetivação de capacitação para 2015/2016

A partir de
maio

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA

Elaborar macrofluxos de registro no
SIPIA/SINASE entre Meio Aberto, Meio
Fechado e Judiciário para integração
informações.

Até
novembro

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA

Participação na Comissão Intergestora
Bipartite-CIB/Assistência Social para
sensibilização dos Gestores Municipais na
importância do uso do SIPIA/SINASE e CT e
apresentação do plano de implantação e
estrutura proposta para os municípios

Novembro

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA

Definir estratégia de articulação com
operadores do SIPIA nos 07 municípios
com unidades Socioeducativas.

Até 15
dezembro

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA
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Cont.:
Ação 3: Articulação da SEJUDH com a SETAS/Justiça/CT

TAREFAS PERÍODO RESP
2015 2016

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Reunir para deliberar sobre as definições
estrutura do Comitê Gestor Municipal do
SIPIA/SINASE e dos produtos que os
mesmos devem gerar nos 07 municípios
com unidades socioeducativas.

Até 15
De dezembro

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA

Estabelecer fluxo dos processos de
cadastro e registro no SIPIA/SINASE bem
como outras ações que impliquem no
registro das informações.

Primeiro
semestre/2016

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA

Elaboração de Levantamento das
informações do SIPIA

Primeiro
semestre/2016

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA
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Ação 4: Acompanhamento da implementação e implantação do SIPIA SINASE e CT

TAREFAS PERÍODO RESP
2015 2016

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Monitorar o acesso ao SIPIA/SINASE,
gerar relatórios sobre acesso e
encaminhar para providências.

A  partir  de
julho

SEJUDH

Monitorar o acesso ao SIPIA/SINASE,
gerar relatórios sobre acesso e
encaminhar para providências.

A partir de
setembro

SETAS/ JUSTIÇA

Dar apoio técnico operacional SIPIA A partir das
capacitações

SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA

Levantamento de uso do SIPIA nos
municípios com  maior aplicação de
LA/PSC

Outubro SETAS/JUSTIÇA

Elaboração de diagnostico de uso do
SIPIA nos municípios que não possuem
unidades socioeducativas

A partir de
março/2016

SETAS/JUSTIÇA

Elaborar o Programação de Capacitação
do SIPIA para Equipes da Proteção
Especial - CREAS dos municípios de
maior incidência de LA/PSC

Outubro SETAS/JUSTIÇA/

Avaliar e produzir relatório da
implantação e implementação do SIPIA
nos municípios com unidades
socioeducativas do Estado

Novembro SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA
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Cont..
Ação 4: Acompanhamento da implementação e implantação do SIPIA SINASE e CT

TAREFAS PERÍODO RESP
2015 2016

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Apresentação e/ou encaminhamento de
relatórios do uso e da implantação do
SIPIA.

Dezembro SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA
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ETAPA II
1. Parceria para implementação com a Secretaria de Trabalho Emprego e Assistência Social- SETAS do Módulo SINASE para o meio aberto, Justiça e
CT nos municípios que não possuem unidades socioeducativas e apresentam índices elevados de medidas socioeducativas em meio aberto.

Tarefas Período Responsável
2016 2017

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Promover reuniões da Comissão
Coordenadora Interinstitucional do
SIPIA de Mato Grosso;

Mensalmente SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA/ CEDCA

Definir estratégia de articulação com
Secretarias Municipais de Assistência
Social, Comarcas e Conselhos
Tutelares para capacitação dos
operadores municipais do SIPIA;

A partir de
JAN/16

SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA/ CEDCA

Articulação com a SETAS, Conselho
Estadual e Municipais de Direitos de
Crianças e Adolescentes e Conselhos
Tutelares para implementação e
implantação do Módulo CT

A partir de
JAN/16

SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA/ CEDCA

Encaminhar modelo de Comitê
Municipal Interinstitucional do SIPIA
para gestão das informações e
insumo da política de proteção dos
direitos da infância e adolescência
aos municípios.

A partir de
Março/2016

SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA/ CEDCA
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Cont:
Ação 1: Parceria para implementação com a Secretaria de Trabalho Emprego e Assistência Social- SETAS do Módulo SINASE para o meio aberto,
Justiça e CT nos municípios que não possuem unidades socioeducativas e apresentam índices elevados de medidas socioeducativas em meio
aberto.

Tarefas Período Responsável
2016 2017

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Articular e mobilizar Gestores
Municipais da situação do SIPIA no
Município e sua importância para
gestão das políticas públicas voltadas
à infância e adolescência.

A partir de
Março/2016

SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA/ CEDCA

Capacitar os operadores do
SIPIA/SINASE (Meio Aberto), Justiça
e CT nos demais municípios com
apoio da SEJUDH;

A partir de
abril/2016

SETAS/JUSTIÇA/
CEDCA

Realização de encontros anuais dos
Operadores SIPIA/SINASE e CT Setembro SEJUDH/ SETAS/

JUSTIÇA/ CEDCA
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2.Elaboração de Plano de Capacitação da rede de atendimento

Tarefas Período Responsável
2016 2017

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Proposição do Plano de Capacitação
da rede de atendimento para
elaboração do Plano de Atendimento
Individual e Familiar para o
funcionamento da Rede de Proteção
(instituições públicas e privadas que
ofereçam recursos e equipamentos
voltados ao desenvolvimento
psicossocial e cultural da criança e
adolescente).

mai/16 SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA/ CEDCA



43

Ação 3: Monitoramento da implantação e implementação do SIPIA/MT

Tarefas Período Responsável
2016 2017

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Monitorar uso do SIPIA Meio Aberto,
Justiça e CT após capacitações.

A partir das
capacitações

SETAS/ JUSTIÇA/
CEDCA

Avaliar e produzir relatório da
implantação e implementação do
SIPIA nos municípios/comarcas do
Estado

Novembro SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA

Apresentação e/ou encaminhamento
de relatórios do uso e da
implantação do SIPIA.

Dezembro SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA

Elaboração de levantamento das
informações do SIPIA

Primeiro
semestre/201
7

SEJUDH/ SETAS/
JUSTIÇA
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ETAPA III

1.Parceria para implementação com a Secretaria de Trabalho Emprego e Assistência Social- SETAS do Módulo SINASE para o meio aberto, Justiça e
CT nos municípios que não possuem unidades socioeducativas e apresentam índices elevados de medidas socioeducativas em meio aberto.

Tarefas Período Resp
2017 2018

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Promover reuniões da Comissão
oordenadora Interinstitucional do
SIPIA de Mato Grosso;

Mensalmente SEJUDH/SETAS/
JUSTIÇA/CEDCA

Definir estratégia de articulação
com Secretarias Municipais de
Assistência Social, Comarcas e
Conselhos Tutelares para
capacitação dos operadores
municipais do SIPIA;

A partir de
01/01/2017

SEJUDH/SETAS/
JUSTIÇA/CEDCA

Articulação com a SETAS, Conselho
Estadual e Municipais de Direitos de
Crianças e Adolescentes e
Conselhos Tutelares para
implementação e implantação do
Módulo CT

A partir de
01/01/2017

SEJUDH/SETAS/
JUSTIÇA/CEDCA

Encaminhar modelo de Comitê
Municipal Interinstitucional do SIPIA
para gestão das informações e
insumo da política de proteção dos
direitos da infância e adolescência
aos municípios.

A partir de
Março/2017

SEJUDH/SETAS/
JUSTIÇA/CEDCA
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Cont.:

Ação 1: Parceria para implementação com a Secretaria de Trabalho Emprego e Assistência Social- SETAS do Módulo SINASE para o meio aberto,
Justiça e CT nos municípios que não possuem unidades socioeducativas e apresentam índices elevados de medidas socioeducativas em meio
aberto.

Tarefas Período Resp
2017 2018
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Articular e mobilizar Gestores
Municipais da situação do SIPIA no
Município e sua importância para
gestão das políticas públicas voltadas
à infância e adolescência.

A partir de
Março/2017

SEJUDH/SETAS/
JUSTIÇA/CEDCA

Capacitar os operadores do
SIPIA/SINASE (Meio Aberto), Justiça
e CT nos demais municípios com
apoio da SEJUDH;

A partir de
abril/2017

SETAS/JUSTIÇA/
CEDCA

Realização de encontros anuais dos
Operadores SIPIA/SINASE e CT Setembro SEJUDH/SETAS/

JUSTIÇA/CEDCA
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Ação 2.Elaboração de Plano de Capacitação da rede de atendimento

Tarefas Período Resp
2017 2018

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

JA
N

FE
V

M
AR

AB
R

M
AI

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

Proposição do Plano de Capacitação
da rede de atendimento para
elaboração do Plano de
Atendimento Individual e Familiar
para o funcionamento da Rede de
Proteção (instituições públicas e
privadas que ofereçam recursos e
equipamentos voltados ao
desenvolvimento psicossocial e
cultural da criança e adolescente).

mai/17

SEJUDH/
SETAS/

JUSTIÇA/
CEDCA
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Ação 3:.Monitoramento da implantação e implementação do SIPIA/MT

Tarefas Período Resp
2017 2018
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Monitorar uso do SIPIA Meio
Aberto, Justiça e CT após
capacitações.

A partir das
capacitações

SETAS/JUSTIÇA/
CEDCA

Avaliar e produzir relatório da
implantação e implementação do
SIPIA nos municípios com unidades
socioeducativas do Estado

Novembro SEJUDH/SETAS/
JUSTIÇA

Apresentação e/ou
encaminhamento de relatórios do
uso e da implantação do SIPIA.

Dezembro SEJUDH/SETAS/
JUSTIÇA

Elaboração de Anuário das
informações do SIPIA

Primeiro
semestre/2018
e  anualmente

SEJUDH/SETAS/
JUSTIÇA
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6 - EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇAO DO PLANO – NGER/SEJUDH

Edna Luzia Almeida Sampaio – Gestora Governamental
Elaboração da proposta do Plano;

Adriana Conceição de Freitas Lemes Espinoza e Daiane Benevides Fernandes
Administradora e coadministradora estadual do meio fechado

Revisão da proposta do Plano e validação da proposta do Plano Interinstitucional com as
ADEs da SETAS, TJ e CEDCA

Denize Aparecida Rodrigues de Amorim - Gestora Governamental:
Revisão e formatação do texto final

Bernardo Morais Filho – Gestor Governamental
Rooseliane Magalhães Lotti – Gestora Governamental

Colaboradores na revisão e validação da proposta do Plano Interinstitucional

Iago Henrique Ferreira da Silva- Estagiário de Processamento de dados
Nádia Amorim Siqueira - Estagiária de Serviço Social

Apoio à pesquisa e a tabulação de dados
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INSTITUIÇÕES COOPERADAS NA IMPLANTAÇAO DO SIPIA/SINASE
E CT EM MATO GROSSO


