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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022

EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Secretária: Tatiana Filardi de Campos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

Secretário: Frederico Fernandes Vieira

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Delegada 
nº 39, de 12/03/2013, e no Decreto nº 8.607, de 21.02.2020; e na forma do artigo 
26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 23.332 - 1 – REVOGAR a designação de Alexsandra Aparecida Ro-
drigues Luna para compor o Conselho Municipal de Assistência Social, como repre-
sentante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, contida na 
Portaria nº 22.595, de15.03.2021. 2 – DESIGNAR Paula Michelle Teixeira Vieira de 
Andrade para compor o Conselho Municipal de Assistência Social, como represen-
tante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, em substituição 
a Alexsandra Aparecida Rodrigues Luna. 3 - DISPOR que a presente Portaria entre 
em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 18 de maio de 2022.

EDITAL
ADENDO E ERRATA AO EDITAL 001/2022

Art. 1° Os artigos abaixo passam a viger com a seguinte redação:
Art. 4º A Administração Pública do Município de Barbacena (APMB) visa disponibili-
zar para os feirantes 30 (trinta) barraquinhas de 04 (quatro) m2 cada uma.
I - [...];
II - O pagamento da tarifa de que trata o inciso I deste artigo será realizado pe-
lo(a) feirante por meio de guia de arrecadação emitida pela Chefia do ISSQN e do 
Cadastro Econômico e de Pessoas, no Setor de Tributações da Secretaria Municipal 
de Fazenda – SEFAZ. Sendo de responsabilidade do(a) produtor(a) selecionado(a) 
ir buscar junto ao referido setor o documento para quitação, mediante realização 
prévia de cadastro. O pagamento da taxa será mensal, referente a 04 (quatro) dias 
por mês de cessão.
III - [...];
IV - [...];
V - [...];
VI - [...];
Art. 5º O quantitativo de barraquinhas constantes no caput do artigo anterior [o 
artigo 4º] será discriminado da seguinte maneira:
I – 02 (duas) barraquinhas para produtores de flores; 
II – [...];
III – 05 (cinco) barraquinhas para produtores de frutas e hortaliças;
IV – 02 (duas) barraquinhas para produtores de bebidas
V - [...];
VI - [...];
VII - [...];
VIII - [...];
IX - [...];
X - [...].
Art. 13 O fornecimento de energia elétrica será ofertado com o custo dividido pro-
porcionalmente por cada participante de acordo com o consumo de sua barraqui-
nha. 
I – O pagamento da tarifa de que trata o caput deste artigo será realizado pelo(a) 
feirante por meio de guia de recolhimento emitida por órgão municipal competen-
te. Sendo de responsabilidade do(a) produtor(a) selecionado(a) ir buscar junto ao 
referido setor o documento para quitação, mediante realização prévia de cadastro.
Art. 14 Os selecionados deverão efetuar pagamento de taxa de uso de solo público, 
conforme constante nos incisos I e II do art. 4º deste edital, mediante guia de 
arrecadação emitida pela Chefia do ISSQN e do Cadastro Econômico e de Pessoas, 
no Setor de Tributações da Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ, calculada de 
acordo com a Lei Municipal nº 3.246/1995, referente aos espaços e dias de utiliza-
ção. O comprovante de pagamento do documento deverá ser entregue à Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA. Conforme inciso III 
do artigo 4º. 
Art. 17 Caso o empreendimento necessite de energia elétrica, o responsável pelo 
mesmo deverá comunicar à SEAPA e, após autorização, o ponto de energia elétrica 
será providenciado. 
Art. 2º Os artigos abaixo passam a viger acrescidos dos seguintes incisos e, ou, 
alíneas.
Art. 5º O quantitativo de barraquinhas constantes no caput do artigo anterior [o 
artigo 4º] será discriminado da seguinte maneira:
I – [...];

II – [...];
III – [...];
IV – [...];
V - [...];
VI - [...];
VII - [...];
VIII - [...];
IX - [...];
X - [...].
XI – Fica impedido de participar do presente processo de seleção o produtor(a) que 
já possua barraca na feira livre que acontece aos sábados e domingos.
Art. 16 [...]
I – Os produtores de bebidas alcóolicas e produtos de origem vegetal deverão 
estar ter suas produções regulamentadas, respectivamente, junto ao MAPA, SIM e 
Vigilância Sanitária. 

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PROCESSO Nº 028/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
011/2022 - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de locação de 01 (um) gerador de energia elétrica de 50kva trifásico, incluindo 
transporte, instalação, materiais e acessórios para o seu funcionamento, para uso 
emergencial no funcionamento da ETE Retiro das Rosas. Vencedor do lote úni-
co, pelo valor unitário, conforme se segue: FATOR EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 
43.003.732/0001-48 – Lote 01: Valor Unitário: R$ 6.400,00. Carlos Augusto Soares 
do Nascimento – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Locação e Fornecimento nº 114/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde Pública/
FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: ALFAGÁS LTDA - 
EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 24.030.552/0001-00. Processo Licitatório nº 
002/2019 - Pregão Eletrônico nº 001/2019. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência 
constante na “Cláusula Treze - Da Vigência”, ficando prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, contados a partir do dia 09.05.2022, expirando no dia de igual número, e 
atualizar a rubrica orçamentária prevista na “Cláusula Quarta - Da Dotação Orça-
mentária”. Data de assinatura: 09/05/2022. Nome das partes que assinam: Carlos 
Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Se-
cretário Municipal de Saúde - SESAP) e César Roberto de Rezende (Contratada).

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EXTRATO DE PORTARIAS
O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições 
do seu cargo, nos termos dos artigos 157, 161, 166, 167, 168, 169 e 170, todos 
da Lei Municipal nº 3.245/1995, e considerando as informações que lhes foram 
remetidas, RESOLVE:

PORTARIA Nº 060/2022 - Art. 1º. Instaurar Sindicância para apurar possíveis irre-
gularidades referentes aos fatos constantes do memorando 006/DFT/2022, bem 
como eventuais infrações conexas que emergirem no decorrer da Sindicância. Art. 
2º. A Sindicância será conduzida pela Comissão de Sindicância, instituída pela Por-
taria nº 144/2021, de 06 de Maio de 2021. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação e revoga as disposições contrárias. Barbacena, 18 de maio 
de 2022. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

O DIRETOR GERAL DO SAS, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade 
com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal nº 5.019, de 18 
de dezembro de 2019, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 061/2022 - Art. 1º Alterar a Portaria nº 59/2022, onde se lê; “com 
efeito retroativo a 01.05.2022”, leia-se “com efeito a partir de  07.06.2022”. Barba-
cena, 18 de Maio de 2022. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
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ERRATA
Na Portaria nº 056/2022, publicada no e-DOB – Diário Oficial do Município, do dia 
17/05/2022, onde se lê: “matrícula 150” leia-se: “matrícula 791”. Barbacena, 18 de 
maio de 2022. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

CONSELHOS MUNICIPAIS

Presidente: Raquel Inês Siqueira

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
Resolução 145 de 25 de março de 2022 – CMDCA

“Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Atendimento de Medidas Socioeducativas”.
O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atri-
buições conferidas pelos artigos 90 e 91 da lei Federal nº8.069/90 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA, da Lei Municipal nº 3.740/03, da resolução 139 do 
Conselho Nacional dos direitos da criança e do adolescente – CONANDA e de acordo 
com a ata 325, de 25 de março de 2022; 
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Atendimento de Medidas Socioeducativas; 
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Barbacena, 25 de março de 2022. 
Raquel Inês Siqueira

Presidente do CMDCA.

PLANO DE ATENDIMENTO DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
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INTRODUÇÃO: 

 
De acordo com a Lei Federal nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo - SINASE, a administração municipal é responsável pela 

elaboração e coordenação do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo em Meio 

Aberto e pela elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitando as 

diretrizes fixadas pela União e pelo estado de Minas Gerais, em conformidade com o plano 

nacional e estadual. 

Conforme o Artigo 5º da Lei nº 12.594/2012, compete ao Município: 
 

I - Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado; II - 

Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o 

Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual; III - Criar e manter programas de 

atendimento para a execução das Medidas Socioeducativas em meio aberto; IV - Editar 

normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu 

Sistema de Atendimento Socioeducativo; V - Cadastrar-se no Sistema Nacional de 

Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados 

necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; VI - Cofinanciar, conjuntamente 

com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao 

atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem 

como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em 

meio aberto. 

 
Diante do exposto, o Plano ora apresentado é portanto, fruto da necessidade do município 

de Barbacena-MG estruturar o serviço de atendimento de Medidas Socioeducativas em Meio 

Aberto, quais sejam LA – Liberdade Assistida e PSC – Prestação de Serviço à Comunidade. A 

discussão para elaboração deste plano perpassou por discussões com técnicos da SMAS, e com 

membros da comissão de elaboração instituída pelo CMDCA. 
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JUSTIFICATIVA: 
 
 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei federal8069/ 1990, tem-se um novo olhar sobre a proteção integral à infância 

e adolescência, colocando-se em voga a necessidade de criação de dispositivos legais específicos 

para o atendimento a este público, entendendo sua condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento. 

Partindo-se deste princípio, Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente foi instituído um sistema de “proteção geral de direitos” de crianças e adolescentes 

cujo intuito é a efetiva implementação da Doutrina da Proteção Integral, denominado Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD). Esse sistema tem a função de enumerar direitos, estabelecer 

princípios e diretrizes da política de atendimento, definir competências e atribuições gerais e 

dispor sobre procedimentos judiciais. 

No que se refere às medidas socioeducativas, o ECA define que, são estas medidas 

aplicáveis aos adolescentes autores de atos infracionais e devem ter caráter educativo e não 

punitivo. Na observância do cumprimento destas medidas, deverá levar-se em conta a capacidade 

do cumprimento por parte do infrator, além das circunstâncias e a gravidade da infração. 

É importante ressaltar que, historicamente, a Assistência Social ocupa papel central no 

atendimento a adolescentes autores de atos infracionais. Esse atendimento foi gradativamente 

incorporado à Assistência Social à medida que esta começou a se organizar enquanto política 

pública, cujos marcos legais são a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência 

Social (1993). 

Em 2004, o atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto foi definido como serviço continuado pela Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, conforme estabelecido na Política Nacional de Assistência Social - PNAS, que 

define os eixos estruturantes para a implantação do Sistema Único da Assistência Social - SUAS. 

Posteriormente, em 2009, com a aprovação da Tipificação Nacional dos 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) foi 

caracterizado como serviço socioassistencial de caráter continuado no SUAS. 
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Desta forma, com objetivo de definir uma política pública destinada a inclusão do 

adolescente em conflito com a lei, em 2006 o CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - aprovou e publicou a resolução nº 119, que estabeleceu o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, e no mesmo ano enviou ao Congresso 

Nacional que no ano de 2012 o transformou em lei. (Lei Federal nº 12.594 /2012). 

O SINASE estabelece as responsabilidades comuns1 a todos os entes federados e 

responsabilidades específicas ao Governo Federal1, Estadual2 e Municipal3. 

 
11) Comum a todos os entes federados: estabelecer normas sobre o atendimento 

socioeducativo mediante a edição de leis, decretos, resoluções (expedidas pelos 

Conselhos dos Direitos e Setoriais), portarias, instruções normativas e demais atos 

normativos e administrativos; 2) financiar, conjuntamente com os entes 

federativos, a execução de programas e ações destina dos ao atendimento inicial 

de adolescente em processo de apuração de ato infracional ou que esteja sob 

medida socioeducativa (vide capítulo específico); 3) garantir a publicidade de 

todas as informações pertinentes à execução das medidas socioeducativas; 4) 

garantir transparência dos atos públicos pertinentes à execução das medidas 

socioeducativas; 5) fornecer, via Poder Executivo, os meios e os instrumentos 

necessários ao pleno funcionamento dos respectivos Conselhos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, respeitando os princípios da paridade e do caráter 

deliberativo e controlador que regem tais órgãos; 6) elaborar e aprovar junto ao 

competente Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente o Plano de 

Atendimento Socioeducativo; 7) atuar na promoção de políticas que estejam em 
 
 

1À União cabe:1) coordenar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo;2) formular e executar a política nacional de aten dimento socioeducativo, 
exercendo funções de caráter geral e de suplementação dos recursos necessários ao desenvolvimento dos sistemas estaduais, distrital e municipais;3) elaborar o 
Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, com a colaboração dos Estados, 

 
2Aos Estados cabe: 1) coordenar o Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo; 2) elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, em cooperação 
com os Municípios; 3) instituir, regular e manter o seu Sistema de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes gerais fixadas pela União; 4) prestar 
assistência técnica aos Municípios na construção e na implementação do Sistema Socioeducativo, nele compreendidas as políticas, planos, programas e demais 
ações voltadas ao atendimento ao adolescente a quem se atribui ato infracional desde o processo de apuração, aplicação e exec ução de medida socioeducativa; 5) 
criar, manter e desenvolver os programas de atendimento para a execução das medidas de semiliberdade e internação, inclusive de internação provisória; 6) editar 
normas complementares para a organização e funcionamento do seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais; 7) estabelecer com os Municípios as 
formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio aberto; 8) prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Municípios e às 
organizações da sociedade civil para a regular oferta de programas de meio aberto. 
3Aos Municípios cabe: 1) coordenar o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo; 2) instituir, regular e manter o seu sistema de atendimento 
socioeducativo, respeitadas as diretrizes gerais fixadas pela União e pelo respectivo Estado; 3) elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo; 4) editar 
normas complementares para a organização e funcionamento dos programas de seu sistema; 5) fornecer, via Poder Executivo, os meios e os instrumentos 
necessários ao pleno exercício da função fiscalizadora do Conselho Tutelar; 6) criar e manter os programas de atendimento para a execução das medidas de meio 
aberto; 7) estabelecer consórcios intermunicipais, e subsidiariamente em cooperação com o Estado, para o desenvolvimento das medidas socioeducativas de sua 
competência. 
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deve promover interlocução com os serviços da rede socioassistencial e da rede intersetorial, cuja 

efetivação se dará por meio do estabelecimento prévio de fluxos e protocolos de atendimento, 

que definam papéis e assegurem o rápido encaminhamento e atendimento dos adolescentes, 

sempre que necessária a intervenção dos programas, instituições e serviços que compõem a rede 

de atendimento socioeducativo. 

 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: 
 
 

De acordo com dados da Vigilância Socioassistencial, o município de Barbacena, no ano 

de 2012, tinha uma população estimada de 10.168 habitantes entre 10 e 14 anos de idade (7,94% 

da população); 10.901 entre 15 a 19 anos de idade (8,51% da população); e 21.223 entre 20 e 29 

anos de idade (16,56% da população). Conforme dados dos registros do CADUNICO, de 11.711 

crianças entre 7 a 15 anos e jovens de 16 a 24 anos cadastrados, cerca de 50% são do sexo 

masculino e 50% do sexo feminino. Tratando do perfil das famílias em situação de 

vulnerabilidade, constata-se que a maior porcentagem dos indivíduos entre 7 a 24 anos de idade 

se encontra em situação de extrema pobreza ou de baixa renda. Destaca-se também que a maior 

parte destes adolescentes e jovens entre 16 a 24 anos não trabalhou de forma remunerada nos 

últimos 12 meses. Quanto à escolaridade, nota-se que a maior parcela dos jovens entre 18 a 24 

anos cursou até o ensino médio. A grande maioria da população entre 7 a 24 anos do município 

de Barbacena reside na área urbana do município. A média de homicídios de adolescentes e 

jovens de 15 a 29 anos em Barbacena é de 3,35 nos últimos 20 anos e, destes, a maior parcela é 

de homens. 

No município de Barbacena as instituições de ensino que ofertam cursos de graduação 

são: UNIP Barbacena; UniCesumar Barbacena; Faculdade de Fonoaudiologia; Uniube – Polo 

Barbacena; UNINTER Barbacena; Faculdade Senac Minas; Universidade do Estado de Minas 

Gerais; Faculdade Unopar; UNIPAC Barbacena; e Centro Educacional Aprendiz. Qunato à 

disponibilidade de cursos técnicos, as instituições de Barbacena que tem esta oferta são: Centro 

Técnico Profissional; SENAI Barbacena; CFP Olavo Machado; Conexão Colégio e Cursos; 

Escola Netware/UNINOVE; Senac Barbacena; Uniube Polo Barbacena; Imppacto Cursos 
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Profissionalizantes; Faculdade Senac Barbacena; e Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena. 

No exercício de 2021, o Fundo Nacional de Assistência Social transferiu ao FMAS – 

Fundo Municipal de Assistência Social – a quantia de R$12.591,26 até a presente data, 

referentes ao período compreendido entre março e agosto de 2021 (em março R$3.631,37; em 

maio R$1.791,25; em junho R$3.581,61; em agosto R$1.793,44.) 

As entidades governamentais e não-governamentais que atuam no município e estão 

aptas a atenderem jovens infratores e suas famílias são: a Associação Mary Jane Wilson, as 

Obras Sociais Santo Antônio, a Inspetoria Madre Mazzarelo/Instituto Maria Imaculada, e o 

Instituto Onda Gomes. Tais entidades têm registro no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e estão em regularidade no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Sobre a reinserção educacional desses socioeducandos, na Rede Municipal temos a 

Educação de Jovens e Adultos correspondentes aos anos iniciais ou ensino fundamental I. Os 

demais anos são de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino. 

Na rede municipal o EJA (Educação de Jovens e Adultos) funciona na Escola Municipal 

Padre Sinfrônio de Castro, no bairro São José, nesta cidade. Quanto aos programas de 

aceleração, não foi detectado até a presente data necessidade de implantação, pois ele provém de 

um número alto de alunos em distorção idade/série. 

As Instituições Estaduais que ofertam o EJA (Educação de Jovens e Adultos) no 

município são: 

 Escola Estadual "Professor Soares Ferreira" 

 Escola Estadual "Amilcar Savassi" 

 Escola Estadual "Embaixador José Bonifácio" 

 Escola Estadual "Senhora das Dores" 

 Escola Estadual "Professor João Anastácio" 

 *Escola Estadual "Henrique Diniz" (Sistema prisional). 
 

Em relação à proposta de ensino, destacamos que a Educação de Jovens e Adultos é 

preconizada através das legislações nacionais e estaduais com objetivo principal de garantir a 

autonomia das instituições no que se refere às questões pedagógicas. Destacamos que, a 

Secretaria de Estado de Educação, nos últimos dois anos, implementou um novo projeto na 

educação de jovens e adultos, a "EJA/Novos Rumos", que protagoniza os discentes no processo 

11 

 
 

sintonia com os princípios dos direitos humanos e contra o racismo, a 

discriminação racial, a xenofobia e intolerância correlatas; 8) implementar 

programas em parceria com a sociedade civil organizada, ONG’s e instituições 

afins com o propósito de garantir os direitos das populações e grupos 

discriminados, desfavorecidos ou em situação de vulnerabilidade social. 

 
Considerando o que está previsto no ECA – Estatuto da Criança e Adolescente, podemos 

destacar que Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA: 

Destina-se a acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente autor de ato 

infracional. Trata-se de uma medida socioeducativa que implica em certa 

restrição de direitos, pressupõe um acompanhamento sistemático, no 

entanto, não impõe ao adolescente o afastamento de seu convívio familiar 

e comunitário. Existem especificidades metodológicas a serem 

consideradas no processo de execução da medida de liberdade assistida, 

salientando o necessário acompanhamento individualizado do adolescente 

pela equipe do serviço. O planejamento das ações deve considerar que a 

medida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer 

tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, a partir 

de avaliação técnica, ouvidos o Ministério Público e o Defensora. (art. 112 

do ECA) 

 
E a PSC, medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade: 

Consiste na prestação de serviços comunitários gratuitos e de interesse 

geral por período não excedente há seis meses, devendo ser cumprida em 

jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados 

ou em dias úteis, não prejudicando a frequência escolar ou jornada de 

trabalho.(art. 112, III do ECA). 

 
Diante do exposto acima, entendendo que cabe aos municípios através da Política de 

Assistência Social, mas com a interface das demais políticas públicas planejar e executar os 

serviços de Medidas Socioeducativas em meio aberto, este plano se propõe ao 

planejamento/previsão de instituição destas ações no município de Barbacena-MG. 
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Este plano pretende também, além de estabelecer um fluxo de atendimento, definir junto 

com os técnicos de referência do Serviço de Proteção de Médica Complexidade, construir e 

estabelecer instrumentos para o trabalho, entre eles o PIA – Plano Individual de Atendimento. 

O PIA está previsto na Lei do SINASE, que estabelece a obrigatoriedade de sua 

elaboração na execução das medidas socioeducativas, definindo-o como “instrumento de 

previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente”. Deverá ser 

elaborado pelo técnico de referência do Serviço de MSE em Meio Aberto. O PIA é um 

instrumento de planejamento que deve ser pactuado entre o técnico e o adolescente envolvendo a 

sua família e as demais políticas setoriais, conforme os objetivos e as metas consensuadas na sua 

elaboração. 

Deve ser utilizado como ferramenta para a convergência das ações intersetoriais, 

estabelecendo objetivos e metas a serem cumpridas pelo adolescente. Ressalta-se que os pais ou 

responsável têm o dever de participar da elaboração e acompanhamento do PIA, sendo passíveis 

de responsabilização administrativa. 

Conforme os incisos do artigo 54 da Lei nº 12.594/12, devem constar no PIA, no mínimo: 

I – os resultados da avaliação interdisciplinar; 

II – os objetivos declarados pelo adolescente; 

III – a previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional; 

IV – atividades de integração e apoio à família; 

V – formas de participação da família para o efetivo cumprimento do plano individual; 

VI – as medidas específicas de atenção à sua saúde, 
 

Para ter êxito nas MSE em Meio Aberto, O PIA deve ser elaborado a partir das demandas 

do adolescente, considerando os contextos social e familiar em que vive, o enfoque 

interdisciplinar e o incentivo ao protagonismo do adolescente. Deve constar a identificação do 

adolescente e sua família, sua história de vida e trajetória em outras instituições ou serviços de 

atendimento, atividades de participação social, sua convivência comunitária, suas 

potencialidades, habilidades e aspirações. 

Após a análise das informações iniciais que individualizam cada PIA, o técnico deverá, 

juntamente com o adolescente e sua família, estabelecer as ações e atividades a serem executadas 

não apenas no âmbito do Serviço de MSE em Meio Aberto, como também no âmbito dos outros 

serviços do SUAS e das demais políticas setoriais. O planejamento das ações e atividades do PIA 
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de aprendizagem e valoriza a prática pedagógica a partir das relações e vivências na sala de aula. 

As matrizes curriculares são baseadas no currículo referência nacional e de Minas Gerais e na 

base curricular nacional. 

A rede de atendimento à saúde em nível primário no município baseia-se na Política 

Nacional de Atenção Básica, com o objetivo do atendimento integral ao indivíduo, respeitando a 

singularidade e a equidade de cada um. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) situadas em distritos sanitários territoriais, são a 
porta de entrada para o cuidado integral ao indivíduo cadastrado, para assim integrar à rede de 
atenção iniciada a nível primário, e posteriormente secundário e terciário. 

A pessoa com algum tipo de deficiência também é assistida como indivíduo integral dentro 
desse sistema, não somente a particularidade da deficiência, e sim o contexto geral, desde qualquer 

condição de saúde apresentada até a ambiência socioeconômica. 
De acordo com os dados extraídos do programa governamental E-SUS, na data de 

03/01/22, o município de Barbacena possui cerca de 3364 cadastros de pessoas com algum tipo de 
deficiência, conforme informações sociodemográficas de deficiência. Dentre esse total, salienta-se 
que 406 são auditiva, 965 física, 681 intelectual/cognitiva, 1327 visual e 340 outro tipo de 
deficiência. 

Todo o indivíduo com algum tipo de deficiência, independente da idade, é assistido pela 
atenção primária, onde são fornecidas: 

 Consultas médicas: na área de clínica geral e pediatria, com intuito de 
identificação inicial da condição de saúde e posterior encaminhamento à referida 
especialidade, 

 Consultas de enfermagem: acompanhamento da criança em seu 

desenvolvimento/crescimento, consultas enfermagem no processo de reabilitação. 

 Acompanhamento da equipe multiprofissional: psicólogo, fisioterapeuta, 
nutricionista, assistente social, educador físico, fonoaudiólogo, para apoio e 
intervenção no primeiro atendimento e posterior acompanhamento. 

 Acompanhamento pela equipe de Agentes Comunitários de Saúde: visitas 

domiciliares realizadas pelos ACS com o objetivo de acompanhar toda a situação do 
vínculo da saúde dos indivíduos, por meio de orientação e promoção à saúde. 

 
 

Todo o indivíduo cadastrado no E-SUS, portador de deficiência ou não, é orientado a 

procurar a atenção primária como porta da rede de atendimento à saúde, conforme a condição 
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avaliada, este indivíduo é então encaminhado para a atenção secundária, com vista à especialidade 

específica para a condição avaliada. No caso de uma pessoa com deficiência, por exemplo, o 

atendimento inicial se dá na UBS de sua territorialização, sob a condição avaliada, este é 

encaminhado à atenção secundária, para ser assistido com profissionais especialistas da rede. 

O “Setor de Órtese e Prótese” funciona no Centro de Especialidades Multiprofissional 

(CEM), sendo responsável por gerenciar os serviços da rede de atenção a pessoa com deficiência,  

ou seja, é a porta de entrada, atualmente, para o atendimento para os serviços de reabilitação 

física,saúde auditiva, ostomia e oxigenoterapia domiciliar. 

A Reabilitação Física compreende o fornecimento de OPM (órtese, prótese e meios de 

locomoção), fisioterapia e uma equipe multiprofissional ao dispor do paciente sempre que 

necessário ao seu bem-estar. 

• Órtese serve como suporte para o membro, e auxilia a manter, aumentar ou recuperar a 
mobilidade de pessoas com deficiência ou limitações físicas. 

• Prótese pode ser considerada tudo que substitui um membro ou parte do corpo. 
• Meios de locomoção são as cadeiras de rodas, banho, andador e muletas. 

 

O Município atende uma média 80 pacientes mês, havendo 2.400 pacientes cadastrados. Os 

OPM devem ser renovados constantemente, tanto pelo desgaste natural do bem móvel, quanto pela 

evolução positiva ou negativa que acometem os pacientes. 

A Saúde Auditiva compreende na concessão do AASI (aparelho de amplificação sonora 

individual) o paciente é encaminhado ao setor pelo serviço de saúde SUS ou demanda espontânea, 

o mesmo será cadastrado e passará por avaliação fonoaudiológica e entrevista social 

comprofissionais do setor e atendendo aos critérios do programa (estabelecidos na portaria no 587 

de 07 de outubro de 2004) terá seu processo encaminhado ao serviço de saúde auditiva habilitado, 

o paciente do programa terá direito a acompanhamento pra manutenção do aparelho e avalição 

periódica. Fazemos uma média de 20 a 30 atendimentos mensais e temos em nosso banco de 

dados uma média de 3000 pacientes cadastrados. 

A Ostomia fornece aos pacientes ostomizados avaliação, acompanhamento e fornecimento 

de bolsas de colostomia bem como insumos necessários. O paciente é encaminhado pelo serviço 

de saúde (preferencialmente após procedimento cirúrgico), pata ser atendido pelo profissional de 

enfermagem e assistência social. 
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A Oxigenoterapia Domiciliar melhora a saúde e reduz a necessidade de internação 

hospitalar, pois o paciente recebe o tratamento em sua casa, junto aos familiares. O paciente será 

encaminhado pelo serviço de saúde, cadastrado e após ter avaliado seu prontuário medico 

preenchendo os requisitos, lhe será fornecido os equipamentos necessários juntamente com 

manutenção da recarga de gases medicinais para seu tratamento. 

 
No âmbito de políticas públicas na área da saúde mental, o município conta com dois 

dispositivos, sendo estes a Estação Vida Dr. Mauro Borgo (Centro de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil – CAPSi) e o Ambulatório de Saúde Mental, pertencente à Fundação Hospitalar 

de Minas Gerais (FHEMIG). O Estação Vida destina-se ao acolhimento, tratamento e 

reabilitação psicossocial de crianças e adolescentes, moradores de Barbacena e com idade entre 

0 e 17 anos, que tenham transtornos mentais graves e persistentes e/ou façam uso de crack, 

álcool ou outras drogas. Os usuários são assistidos através de atendimentos individuais, 

familiares, grupais, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e avaliação multiprofissional, 

incluindo tratamento medicamentoso quando necessário. Este serviço funciona com regime de 

porta aberta, atendendo a demandas espontâneas, encaminhamentos, buscas ativas e solicitações 

de atendimento. O Ambulatório de Saúde Mental (FHEMIG) oferece consultas eletivas em 

psicologia e psiquiatria em uma perspectiva ambulatorial. Os atendimentos do Ambulatório 

ocorrem a partir de encaminhamento da Central de Marcação de Consultas de Barbacena ou das 

Unidades Básicas de Saúde. 

Nos últimos 24 meses, foram registradas 190 ocorrências envolvendo adolescentes na 

prática de atos infracionais, importando num total de 229 adolescentes apreendidos. Com isso, a 

média mensal de incidência destes atos infracionais no município é de aproximadamente 8 atos 

por mês. Comparando o período janeiro-setembro de 2021 com o mesmo período de anos 

anteriores, notamos redução de 29,63% nas incidências. Dentre os tipos de atos infracionais mais 

cometidos, temos em destaque o tráfico ilícito de drogas (71 infrações, ou seja, 37,37% dos 

atos), uso e consumo de drogas (21 casos, 11,05% do total) e lesão corporal (10,23% das 

infrações, ou seja, 20 atos). O tráfico e o uso de drogas representam, juntos, aproximadamente 

50% do total de infrações. 

De acordo com a 5ª Promotoria de Justiça de Barbacena, os trâmites judiciais acerca dos 

atos infracionais atribuídos a adolescentes encontram-se especificados no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), nos artigos 171 a 190: 
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Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde 

logo, encaminhado à autoridade judiciária. 

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde 

logo, encaminhado à autoridade policial competente. 

Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de 

adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em co-autoria com maior, 

prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências 

necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. 

Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência 

ou grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 

106, parágrafo único, e 107, deverá: 

I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente; 

II - apreender o produto e os instrumentos da infração; 

III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da 

materialidade e autoria da infração. 

Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá 

ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. 

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será 

prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e 

responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no 

mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela 

gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer 

sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem 

pública. 

Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde 

logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do 

auto de apreensão ou boletim de ocorrência. 

§ 1º Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial 

encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao 

representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação 

far-se-á pela autoridade policial. À falta de repartição policial especializada, o 

adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a 
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maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo 

anterior. 

Art. 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará 

imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou 

boletim de ocorrência. 

Art. 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de 

adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao 

representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. 

Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá 

ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em 

condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física 

ou mental, sob pena de responsabilidade. 

Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no 

mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, 

devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes 

do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, 

de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. 

Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério 

Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo 

requisitar o concurso das polícias civil e militar. 

Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante 

do Ministério Público poderá: 

I - promover o arquivamento dos autos; 

II - conceder a remissão; 

III - representar à autoridade judiciária para aplicação de medida sócio- 

educativa. 

Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo 

representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o 

resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. 

§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária 

determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. 

§ 2º Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador- 

Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, 

designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o 
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arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a 

homologar. 

Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não 

promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à 

autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da 

medida sócio-educativa que se afigurar a mais adequada. 

§ 1º A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos 

fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, 

podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. 

§ 2º A representação independe de prova pré-constituída da autoria e 

materialidade. 

Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, 

estando o adolescente internado provisoriamente, será de quarenta e cinco dias. 

Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência 

de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou 

manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 e parágrafo. 

§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da 

representação, e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. 

§ 2º Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária 

dará curador especial ao adolescente. 

§ 3º Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá 

mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva 

apresentação. 

§ 4º Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem 

prejuízo da notificação dos pais ou responsável. 

Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não 

poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. 

§ 1º Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no art. 

123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais 

próxima. 

§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua 

remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com 

instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob 

pena de responsabilidade. 
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Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade 

judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional 

qualificado. 

§ 1º Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o 

representante do Ministério Público, proferindo decisão. 

§ 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou 

colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o 

adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde 

logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e 

estudo do caso. 

§ 3º O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de três dias 

contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. 

§ 4º Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na 

representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da 

equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e 

ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável 

por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão. 

Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, 

injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova 

data, determinando sua condução coercitiva. 

Art. 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, 

poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. 

Art. 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que 

reconheça na sentença: 

I - estar provada a inexistência do fato; 

II - não haver prova da existência do fato; 

III - não constituir o fato ato infracional; 

IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será 

imediatamente colocado em liberdade. 

Art. 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime 

de semi-liberdade será feita: 

I - ao adolescente e ao seu defensor; 

II - quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem 

prejuízo do defensor. 
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§ 1º Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa 

do defensor. 

§ 2º Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se 

deseja ou não recorrer da sentença. 

Seção V-A 

(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 

Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a 

Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente” 

Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de 

investigar os crimes previstos nos arts. 240 , 241 , 241-A , 241-B , 241-C e 241-D 

desta Lei e nos arts. 154-A , 217-A , 218 , 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 (Código Penal) , obedecerá às seguintes regras: (Incluído pela 

Lei nº 13.441, de 2017) 

I – será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e 

fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, 

ouvido o Ministério Público; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 

II – dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de 

delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas 

dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os 

dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas; (Incluído 

pela Lei nº 13.441, de 2017) 

III – não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventuais 

renovações, desde que o total não exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja 

demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial. (Incluído pela 

Lei nº 13.441, de 2017) 

§ 1 º A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios 

parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que trata o inciso II 

do § 1 º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 

§ 2 º Para efeitos do disposto no inciso I do § 1 º deste artigo, consideram- 

se: (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 

I – dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, 

duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da 

conexão; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 

II – dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou 

de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, 
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identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da 

conexão. 

§ 3 º A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova 

puder ser obtida por outros meios. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 

Art. 190-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas 

diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu 

sigilo. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 

Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será 

reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela 

operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. (Incluído pela Lei nº 

13.441, de 2017) 

Art. 190-C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por 

meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos 

nos arts. 240 , 241 , 241-A , 241-B , 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A , 217- 

A , 218 , 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal) . (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita 

finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. (Incluído pela Lei nº 

13.441, de 2017) 

Art. 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos 

de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, 

as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. (Incluído pela 

Lei nº 13.441, de 2017) 

Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta Seção será numerado 

e tombado em livro específico. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 

Art. 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados 

durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao 

juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado. (Incluído pela 

Lei nº 13.441, de 2017) 

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo 

serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o 

inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial 

infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos. (Incluído pela Lei 

nº 13.441, de 2017). 
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PÚBLICO ALVO: 
 
 

Adolescentes de 12 a 18 anos, autores de ato infracional, com medida socioeducativa 

aplicada, residentes no município de Barbacena-MG e suas respectivas famílias. 

 
 
 
 

OBJETIVO GERAL: 
 
 

Implementar e sistematizar o atendimento socioeducativo em Meio Aberto de Liberdade 

Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade no Município de Barbacena, propiciando 

estratégias preventivas e protetivas, visando um atendimento socioeducativo de qualidade em 

consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8069/1990) e do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (Lei 12594/2012). 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

• Ofertar capacitação contínua aos técnicos e orientadores, sobre execução das Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto, conforme os parâmetros e diretrizes do SINASE. 

• Integrar políticas públicas municipais, dando início a uma forma articulada e intersetorial 

no atendimento ao adolescente autor de ato infracional. 

• Fortalecer a Rede Socioassistencial do Município de Barbacena-MG. 

• Realizar capacitação visando à qualificação da rede municipal de atendimento ao 

adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto. 

• Garantir a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços ofertados pela rede de 

atendimento socioeducativo. 

• Promover ações de prevenção à violência e uso de substâncias psicoativas. 

• Avaliar e realimentar esse Plano anualmente. 
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CMDCA 
 
 

OBJETIVOS METAS RESPONSÁVEIS PRAZO 

Criar SIMASE (Sistema Municipal de 

Atendimento Socioeducativo). 

Instituir o Sistema municipal de modo a integrá-lo ao 

Sistema Estadual e Nacional de Atendimento 

Socioeducativo. 

CMDCA 

SEMAS 

2022 

Inscrever o Serviço/Programa de 

Acompanhamento as medidas 

socioeducativas em meio aberto no 

município de Barbacena. 

Regularizar o Serviço/Programa já executado pelo 

CREAS. 

CMDCA 

SEMAS 

CREAS 

2022 

Criar Comissão Municipal 

Permanente de Avaliação do 

SIMASE e para monitoramento da 

execução do Plano Municipal. 

Ter uma comissão com representantes de vários 

segmentos a fim de prezar pelo bom fluxo do SIMASE 

e monitorar a execução do Plano Municipal a cada 3 

anos conforme a Lei do 12.584 de 2012 que institui o 

SINASE. 

CMDCA 2022 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

OBJETIVOS METAS RESPONSÁVEIS PRAZO 

Garantir equipe técnica para atuação 

nos serviços de média complexidade. 

Garantir que a equipe seja composta por todos 

os profissionais necessários, conforme Resolução 

CNAS nº 269 de 2006 (NOB RH SUAS) e a Resolução 

Normativa nº 01 de 17 de janeiro de 2017 do CMDCA. 

SEMAS 2022 

Qualificar o atendimento ao jovem 

em cumprimento de medida 

socioeducativa e sua família. 

Acompanhar os adolescentes egressos e suas famílias 

por meio do PAIF por no mínimo seis meses. 

SEMAS 

CRAS 

Permanente 

Assegurar documentação civil básica a todos os 

adolescentes e jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto. 

SEMAS 

CRAS 

CREAS 

Permanente 

Acompanhar as ações desenvolvidas 

pelos adolescentes. 

Elaborar o PIA (Plano Individual de Atendimento). SEMAS 

CREAS 

2022 

Sistematizar as ações desenvolvidas 

para qualificação e aprimoramento 

das mesmas. 

Elaborar instrumentos com informações 

pormenorizadas que possibilitem ao município 

acompanhar e ter, sempre que necessário, um 

diagnóstico situacional o dos adolescentes atendidos. 

CREAS 

Vigilância Socioassistencial 

Permanente 
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Definir junto às secretarias 

municipais os locais para os 

adolescentes cumprirem as medidas 

de Prestação de Serviço à 

Comunidade. 

Garantir que os técnicos de Referência não tenham 

dificuldade em encaminhar os adolescentes para os 

diversos espaços institucionais do município. 

Secretários Municipais do Município 

CREAS 

2022 

Incluir no Planejamento anual a 

previsão orçamentária para a 

manutenção das atividades referentes 

ao Serviço de Atendimento aos 

Adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas em meio 

aberto. 

Garantir a aplicação anual dos recursos destinados à 

manutenção do Serviço. 

SEMAS Permanente 

 
 
 
 
 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 
 

OBJETIVOS METAS 
RESPONSÁVEIS Curto, Médio e 

Longo Prazo. 

Garantir o acesso à educação formal dos 

adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas. 

Estimular a escolarização dos adolescentes, entendendo 

este como fundamento primordial para a superação de 

condições de vulnerabilidade 

SEDEC 

Família do adolescente. 

Permanente 
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 Garantir transporte e demais subsídios que se façam 

necessários para a frequência do aluno às aulas no que se 

refere aos alunos da zona rural. 

SEDEC 

Família do adolescente 

Permanente 

Acompanhamento da trajetória escolar dos egressos do 

sistema socioeducativo concomitantemente ao 

acompanhamento de seis meses pelo PAIF. 

SEDEC 

CRAS 

Permanente 

Estimular a reinserção escolar dos adolescentes   que 

abandonaram os estudos. 

CREAS Permanente 

Fomentar o envolvimento das famílias no 

processo educacional dos jovens em 

cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

Promover ações que permitam a participação da família 

(reuniões, grupos, visitas domiciliares, atendimento 

psicossocial, entre outros) 

SEDEC 

CREAS 

Permanente 

Desenvolver e aprimorar ações 

preventivas às práticas de atos 

infracionais por crianças e adolescentes. 

Promover ações educativas, para conscientização dos 

adolescentes a partir de 12 anos. 

SEDEC Permanente 

Garantir o acesso dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa 

às fontes de cultura, esporte e lazer 

existentes no município e região. 

Desenvolver e aprimorar junto aos órgãos competentes, 

projetos que   possam   atender os adolescentes em 

cumprimento de MSE. 

SEDEC Permanente 

Buscar parcerias com organizações não governamentais 

para inserção dos adolescentes em programas esportivos 

e culturais, fomentando a participação dos mesmos em 

programas de cultura, esporte e lazer. 

SEDEC Permanente 
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SAÚDE 
 
 

OBJETIVOS METAS RESPONSÁVEIS 
Curto, Médio e 

Longo Prazo 

Qualificar o atendimento de saúde do 

adolescente em 

cumprimento de medidas socioeducativa. 

Garantir o acesso à saúde por intermédio do Sistema Único 

de Saúde. 

SESAP Permanente 

Promover o atendimento qualificado aos adolescentes 

portadores de deficiência, de maneira a atender suas 

necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e 

reabilitação 

SESAP Permanente 

Fornecer gratuitamente   àqueles que necessitam de 

medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias 

relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

SESAP Permanente 

Promover atenção especial ao adolescente 

com sofrimento ou transtorno mental ou 

com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas. 

Aprimorar os fluxos de encaminhamento e promover o 

acesso ao CAPS para o adolescente em tratamento. 

SESAP 

Equipe técnica de Referência dos 

Serviços de Média complexidade. 

Permanente 

Promover ações de prevenção ao uso de álcool e outras 

drogas em parceria com a educação. 

SESAP 

SEDEC 

SEMAS 

Permanente 
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Grupos Operativos conduzidos pela equipe 

multidisciplinar da ESF sob a supervisão 

do Enfermeiro de Referência para 

orientação dos serviços disponibilizados 

bem como o planejamento familiar e 

reprodutivo. 

Melhorar a assistência prestada à adolescente grávida (em 

cumprimento de medida socioeducativa e/ou egresso) 

visando sua autoconfiança e empoderamento. 

SESAP Permanente 

 
 
 
 
 
CAPACACITAÇÃO PARA O TRABALHO 

 
 

OBJETIVOS METAS RESPONSÁVEIS 
Curto, Médio e 

Longo Prazo 

Viabilizar a oferta e inserção de cursos de 

capacitação profissional dos adolescentes 

em cumprimento de MSE. 

Busca e divulgação contínua de cursos 

profissionalizantes. 

SEDEC 

SEMAS 

CREAS 

Permanente 

Orientar sobre a matrícula dos adolescentes em cursos 

profissionalizantes. 

CREAS Permanente 

Estabelecer parcerias com instituições para ampliar a 

oferta de vagas de cursos profissionalizantes e de 

formação básica para o trabalho. 

SEDEC 

SEMAS 

Permanente 
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ORÇAMENTO/FINANCIAMENTO 

 
 

O artigo quarto do ECA trata da garantia de prioridade na destinação de recursos públicos para 

assuntos relacionados à infância e juventude. Dentre esses assuntos, inclui-se o financiamento dos 

programas de atendimento das medidas socioeducativas. Cabe destacar que, por decorrência lógica da 

descentralização político-administrativa prevista na Constituição, a responsabilidade pelo financiamento é 

compartilhada por todos os entes federativos (União, Estado, Distrito Federal e Município), 

Para operacionalização do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, os três entes 

federativos contribuem para o financiamento do sistema, tendo o processo orçamentário comum, que 

compreende a elaboração do Plano Plurianual de Governo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 

Orçamentária Anual e as demais fontes de receita do Fundo da Criança e do Adolescente (FMDCA). 

Ressalta-se que aos municípios compete co-financiar, conjuntamente com os governos federal e 

estadual “a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido  

para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida 

socioeducativa em meio aberto.” 

 
 
 
 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 
 

O monitoramento e avaliação da gestão dos programas têm entre outros objetivos, identificar 

problemas e suas causas e apoiar as atividades de execução, promovendo melhorias e realizando o controle 

de qualidade das ações. 

O monitoramento, portanto, será contínuo e periódico objetivando avaliar e corrigir eventuais falhas 

no processo. Este será realizado de acordo com o fluxo de atendimento. 

Em âmbito Municipal, cabe ao CMDCA, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência 

Social e a equipe de trabalho, instituir instrumentos para que este monitoramento seja contínuo de forma 

que os objetivos sejam alcançados. 
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ANEXO 1: FLUXOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE MSE EM MEIO 

ABERTO NO MUNICÍPIO. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Estabelecimento da Rotina de Registros Sobre os Atendimentos Prestados e sobre o 
Trabalho Desenvolvido no Serviço 

Plano Individual de 
Atendimento - PIA 

Relatórios Periódicos para o 
Judiciário 

Registro Mensal de 
Atendimentos - RMA 
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Diagnóstico Socioterritorial e da Rede de Atendimento Socioeducativo 

Capacitação de Técnico/Equipe Técnica que atuará no Serviço de Medida Socioeducativa 
em Meio Aberto 

 
Organização do Serviço de MSE no que se refere à Metodologia do Atendimento 

 
Estabelecimento de Protocolo e Fluxos com Sistema de Justiça 

Estabelecimento de Fluxos com as Políticas Setoriais, com a Rede Socioassistencial Privada 
e com as demais Instâncias do SGD 

Reuniões com o CMDCA, Secretaria Municipal de Assistência Social e Técnicos de 
Referência do Serviço para redefinir ações, quando necessário 
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ANEXO 2:  FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE TRABALHO 
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CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS

Presidente: Daniel Martins de Mello Neto

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO
DELIBERAÇÃO Nº. 200 / 2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL 
“Dispõe sobre o Edital para regulamentar o processo de Escolha dos Representantes 
da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Assistência Social – Biênio 2022/2024.” 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações 
decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o 
que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezem-
bro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 265 de 04 de maio de 2022;
Resolve:
Art.1º Convocar as Entidades Não Governamentais, registradas no Conselho Muni-
cipal de Assistência Social - CONAS, legalmente constituídas com área de atuação 
municipal, para Assembléia de Eleição de 03 (três) Entidades Representantes da 
Sociedade Civil no Conselho Municipal de Assistência Social – Biênio 2022/2024.
Art.2º – A Assembléia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil do Conse-
lho Municipal de Assistência Social – CONAS, biênio 2022/2024 realizar-se-á dia 06 
de julho de 2022 às 14 horas, no auditório do Centro Administrativo Conde Prados 
s/n, localizado na Praça Conde Prados – Centro. 
Art.3° As normas da Eleição constam no Regulamento do Anexo I desta Delibera-
ção, que dela faz parte integrante, para todos os efeitos, bem como os anexos II, 
III e IV. 
Art. 4° Fica instituída a Comissão Eleitoral para acompanhar e fiscalizar todo o 
processo de eleição, composta pelos seguintes conselheiros representantes da so-
ciedade civil:
I – Camila Alexsandra de Assis Almeida
II – Michael Lemos de Castro Militão 
III – Lorena de Lima M. Canuto 
Art. 5° Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
disposições em contrário.

Barbacena, 04 de maio de 2022. 
Daniel Martins de Mello Neto

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

ANEXO I
REGULAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIE-

DADE CIVIL DO CONAS – BIÊ¬NIO 2019/2021
Art. 1º – Serão eleitos em Assembleia, convocada pelo Con¬selho Municipal de As-
sistência Social, 03 (três) Entidades Representantes da Sociedade Civil no Conselho 
Municipal de Assistência Social – Biênio 2022/2024, dentre as Entidades juridica-
mente constituídas e em regular funcionamento perante o Conselho Municipal de 
Assistência Social . 
Parágrafo Único: Para se candidatar a entidade representante deverá possuir, no 
mínimo, um ano de registro regular no CONAS.  
Art. 2º – O Representante Legal da Instituição deverá apresentar por escrito, o 
nome de seu representante e respectivo suplente, conforme Requerimento de Ins-
crição do Anexo II, no período de 09 de março de 2022 até o dia 25 de março de 
2022 (sexta-feira), na Chefia de Apoio aos Conselhos, localizada na Praça Conde 
Prados, s/nº – 2º andar, Bairro Centro, Barbacena, no horário de 09:00h às 17:00h. 
§ 1º – Serão eleitos dentro de cada segmento 02 (dois) conselheiros sendo 01 (um) 
titular e 01 (um) suplente representando: 
I- Entidades de atendimento à criança e ao adolescente;
II- Entidades de atendimento à pessoa idosa;
III- Entidades de atendimento às pessoas com de¬ficiência. 
§ 2º - A entidade que se candidatar ao segmento I do § 1º  “De atendimento à 
criança e ao adolescente”, deverá estar regularmente inscrita no CMDCA, no prazo 
mínimo de 1 ano a contar da data deste regulamento e apresentar cópia do “ Cer-
tificado do CMDCA”.
Art. 3º – As entidades que compõem os segmentos previstos no parágrafo único do 
Art. 2º do Regulamento desta Deliberação, poderão participar da As¬sembleia de 
Eleição dos Representantes da Sociedade Civil do Con¬selho Municipal de Assistên-
cia Social – Biê¬nio 2022/2024, inscrevendo um de seus membros para vo-tarem 
no segmento que atuam independente de ter ou não candidato a conselheiro, des-
de que inscritos conforme o caput do artigo 2º do referido Regulamento. 
Art. 4º – Não poderá concorrer como candidato neste processo de eleição: 
I - Servidor público efetivo ou pessoa que possua vínculo de subordinação com o 
Poder Público (cargo comissionado); 
II-  Pessoa inidônea ou com processo judicial criminal em andamento; 
III – Trabalhadores que prestam serviço voluntário;
Parágrafo único – O candidato deverá apresentar no ato da inscrição:
I- declaração de que não possui o vínculo com poder público (anexo III);
II- certidão negativa criminal;
III- declaração do representante legal da entidade sobre a idoneidade moral de 
seus candidatos (anexo IV)
Art. 5º – No dia e horário marcado, o Presidente do CONAS, sob a fiscalização da 
Comissão Eleitoral, abrirá e instalará a Assembleia e designará a Mesa Diretora dos 
trabalhos, composta de um presidente e um relator e todos Conselheiros do CONAS. 
Art. 6º – O representante indicado da Entidade ou segmento que teve sua inscrição 
deferida deverá identificar-se e assinar o livro de presença perante a Mesa Diretora. 
Parágrafo Único: Somente poderão concorrer às vagas as entidades que estiverem 
legalmente constituídas, credenciadas e representadas no dia da eleição.
Art. 7º – Os representantes indicados poderão, a seu critério, se apresentar verbal-
mente seu currículo, num tempo máximo de 03 (três) minutos, sendo que a ordem 
de apresentação deverá ser por sorteio. 
Art. 8º – Após a apresentação dos representantes indicados se iniciará imedia-
tamente a votação, sendo que os eleitores votarão por voto secreto, por meio 
de cédula que conterá o nome de todos os candidatos titulares  e suplentes por 
Segmento. 
Parágrafo único: A eleição do suplente de cada segmento está vinculada a eleição 
do titular daquele segmento. 
Art. 9º - Todos os presentes na Assembleia, inscritos conforme o caput do artigo 
2º do referido Regulamento e aptos conforme caput do art. 3º, podem participar 
da votação.
§ 1º- Cada entidade terá direito a 3 votos, podendo ser apenas 2 (dois) votos em 
candidato do mesmo segmento. 
§ 2º- O 3º voto só será possível se a entidade realizar atendimento em outros 
segmentos, conforme seu estatuto e fizer a inscrição de outro votante, para um 
2º segmento.  
Art. 10º- Os Segmentos que tiverem apenas um representante indicado e seu su-
plente serão referendados pela Assembleia. 
Art. 11º- A função de membro do Conselho é considerada de interesse público 
relevante e não será remunerada.
Art. 12º- Depois de declarada encerrada a votação pelo Presidente da Mesa Di-
retora, far-se-á a apuração dos votos por segmento, sendo eleito como Titular a 
entidade mais votada e como Suplente a mais votada na sequência. 
Parágrafo único - Havendo empate, será considerada eleita a entidade com mais 
tempo de inscrição no CONAS.
Art. 13º – Concluída a apuração dos votos, o Presidente proclamará o resultado, 
mandará lavrar a ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os pre-
sentes.
Art. 14º – A nomeação e posse dos conselheiros eleitos se darão por meio de Porta-
ria, expedida pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal, que deverá ocorrer no prazo máximo 
de 10 (dez) dias após a comunicação do resultado da Eleição pela Assembléia dos 
Representantes da Sociedade Civil. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15º – Caso fique sem representação por ausência de representante eleito, o 



CONAS em Assembleia imediata deverá deliberar e constar na Ata da Assembleia de 
Eleição, como será ocupada a vaga remanescente. 
Art. 16º – Revogadas as disposições em contrário, este Edital entra em vigor na 
presente data. 

Barbacena, 09 de março de 2022.
Daniel Martins de Mello Neto

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
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ANEXO II 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADE PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE 
DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONAS - BIÊNIO 2022/2024 

 
1. Nome da Entidade:_____________________________________________________________ 

Endereço completo:_______________________________________________________________ 

Registrada em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas na data de   ______/______/______. 

Registrada no CONAS sob o n.º _______________    Data do Registro: _____/_____/_____. 

Registrada no CMDCA sob o n.º ______________    Vencimento do registro: ___/__/_____ (se for o caso). 

 

2. Responsável legal:________________________________ Função:_______________________ 

Telefone:___________________________ Email:_______________________________________ 

Mandato: Início: _________________________Término:_________________________________ 

Principal segmento da entidade (marque apenas uma opção): 

(    ) promoção, defesa, e garantia de direitos com ações voltadas ao atendimento direto à criança e ao adolescente e 

a família;                                                                                                                                                                          

(    ) promoção, defesa, e garantia de direitos com ações voltadas ao atendimento direto à pessoa  idosa e família;                                                                                                                                     

(    ) promoção, defesa, e garantia de direitos com ações voltadas ao atendimento direto à pessoa com necessidades 

especiais.  

 

3. Nome do Candidato para representar a Entidade no CONAS: 

A) Titular:_________________________________________ Telefone: ________________________                             

RG:__________________CPF nº.__________________ Email:____________________________, 

Endereço:___________________________________________________________________________ 

 

B) Suplente: _____________________________________________ Telefone: ___________________                              

RG:__________________CPF nº.___________________Email:___________________________, Endereço: 

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Descreva resumidamente a experiência dos candidatos: 

_____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Nome de um ou dois representantes da Entidade para votar, mesmo que não tenha apresentado candidato 

para o CONAS: 

A) Nome:_________________________________________ Telefone: ________________________                             
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RG:__________________CPF nº.__________________ Email:____________________________, 

Endereço:___________________________________________________________________________ 

 

B) Nome: _____________________________________________ Telefone: ___________________                              

RG:__________________CPF nº.___________________Email:___________________________,            

Endereço: __________________________________________________________________________ 

 

6. Declaração:  

O requerente identificado neste instrumento, nos termos da Deliberação CONAS nº......, solicita sua 

inscrição como candidato à eleição para representante da sociedade civil, e uma vez eleito (a) se 

compromete participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, assim como de Comissões  do CONAS. 

 

Por ser verdade, firma o presente.  

Assinatura do (a) candidato (a) Titular: __________________________________________________  

                                               Suplente:___________________________________________________ 

 

Assinatura do responsável legal da Entidade: ___________________________________________ 

Barbacena, ______ de ___________________ de 2022. 

 

PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONAS:  

(     ) Deferido             (     ) Indeferido Pela(S)  Seguinte(S) Razões: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Barbacena, _____ /_____ /2022.    

Assinatura dos membros da comissão eleitoral: __________________________________________, 

____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO III  
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI O VÍNCULO COM PODER PÚBLICO 
 

(fazer a declaração em papel timbrado da instituição) 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Eu ____________________________, brasileiro (a), ___________, RG 

_____________________, CPF nº _______________, residente na _______________ nº ___, 

_________________________ em Barbacena - MG, na condição de candidato a eleição da 

sociedade civil para o Conselho Municipal de Assistência Social, segmento 

_____________________________________, representando a entidade 

__________________, inscrita no CNPJ nº _______________, declaro para os devidos fins 
necessários , que não tenho nenhum vínculo de trabalho com o poder público.   
 

Barbacena, ___ de ______________ de 2022. 

 

 

Assinatura do candidato 

 CPF:  
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ANEXO IV  
 
 

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE SOBRE A                           
IDONEIDADE MORAL DE SEU CANDIDATO TITULAR E SUPLENTE 

 
(fazer a declaração em papel timbrado da instituição) 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Eu _________________________________, brasileiro (a), ___________________________, 

RG _____________________, CPF nº _____________________, residente na 

____________________________ nº ___, bairro ___________________ em Barbacena - MG, 

na condição de representante legal da entidade ___________________________, inscrita no 

CNPJ nº _______________, declaro para os devidos fins necessários , que os candidatos que 

apresentei para a eleição da sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 

segmento  ____________________________________, como candidato titular 

______________________________ e suplente ______________________________ são 

pessoas ___________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Barbacena, ___ de ______________ de 2022. 

 

 

Representante legal da entidade\ CPF: 

 

1ª testemunha: ______________________________________________________________ 

2ª testemunha: _______________________________________________________________ 
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RG:__________________CPF nº.__________________ Email:____________________________, 

Endereço:___________________________________________________________________________ 

 

B) Nome: _____________________________________________ Telefone: ___________________                              

RG:__________________CPF nº.___________________Email:___________________________,            

Endereço: __________________________________________________________________________ 

 

6. Declaração:  

O requerente identificado neste instrumento, nos termos da Deliberação CONAS nº......, solicita sua 

inscrição como candidato à eleição para representante da sociedade civil, e uma vez eleito (a) se 

compromete participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, assim como de Comissões  do CONAS. 

 

Por ser verdade, firma o presente.  

Assinatura do (a) candidato (a) Titular: __________________________________________________  

                                               Suplente:___________________________________________________ 

 

Assinatura do responsável legal da Entidade: ___________________________________________ 

Barbacena, ______ de ___________________ de 2022. 

 

PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONAS:  

(     ) Deferido             (     ) Indeferido Pela(S)  Seguinte(S) Razões: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Barbacena, _____ /_____ /2022.    

Assinatura dos membros da comissão eleitoral: __________________________________________, 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022
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