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SALA 3 – Elaboração de CRONOGRAMA DE ATIVIDADES e ajustes dos prazos para criação da 
comissão para construção do plano e implementação do SINASE (Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo). PROMOTORES/GESTORES/CONSELHEIROS

17h30 – Plenária para Apresentação dos Resultados das Oficinas - Assinatura do Termo de Encerramento 
do Encontro Regional sobre o SINASE, realizado pelo Ministério Público Estadual, com os 
compromissos assumidos na oficina de trabalho para a elaboração dos planos municipais. Como 
várias propostas de cronogramas foram apresentados, o conjunto dessas propostas vai integrar um 
documento que será enviado às Promotorias, aos gestores e aos CMDCAs para monitoramento e 
acompanhamento das ações a serem desenvolvidas.

18h - Encerramento

CAMPINA GRANDE - PB

BANANEIRAS - PB

SOUSA - PB

PATOS - PB

JOÃO PESSOA - PB

10/10/2014

21/10/2014

17/10/2014

22/10/2014

31/10/2014



PRÓ-SINASE

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMAÇÃO

A Lei 12.594, de janeiro de 2012, ao instituir o SINASE, previu que União, Estados 
e Municípios elaborassem seus planos decenais para a área. No âmbito federal, isso 
já ocorreu. Na esfera estadual, o planejamento está ocorrendo, mas na esfera 
municipal praticamente não se tem feito nada e nem tampouco se tem interesse em 
fazer. Daí, a importância de o Ministério Público se articular para exigir o 
cumprimento da lei, cobrando do gestor não somente a criação do plano municipal 
de atendimento socioeducativo como também a sua implementação, até porque os 
Planos de Atendimento Socioeducativo precisam ser elaborados até 14 de 
novembro do corrente ano, de acordo com a lei acima citada. 
 
O SINASE exige a criação de um Plano de Atendimento Socioeducativo em cada 
município do país. E determina um prazo para que isso aconteça, ao estabelecer na 
Lei 12.594/2012 que todos os municípios brasileiros têm até novembro de 2014 
para entregar seus planos para os órgãos responsáveis do Governo Federal.

Ressalte-se que, durante a elaboração do Mapa Estratégico Nacional do CNMP, o 
SINASE foi definido com um dos dois temas prioritários na defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes -, e os Ministérios Públicos assumiram conjuntamente o 
compromisso de se engajar no desenvolvimento de ações em prol desse tema. 

Nesse sentido, em relação ao SINASE - Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo -, no que se refere ao Estado da Paraíba, é prioritário avançar na 
elaboração e implementação dos seus Planos Municipais, eis que o Plano Estadual 
já vem sendo construído, inclusive com a participação ativa do Ministério Público 
do Estado, através do CAOP/CA, no GT – Grupo de Trabalho - existente para tal 
fim.

ENCONTRO ESTADUAL

(OBJETIVO)

Fornecer subsídios aos Promotores de Justiça que atuam na área da criança e do 
adolescente em todo o Estado da Paraíba para acompanhar o processo de 
construção e implementação dos Planos Municipais de Atendimento 
Socioeducativo, e assim, cumprir também a meta do CNMP.

DADOS DA PARAÍBA

De acordo com PESQUISA realizada pelo Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Defesa da Criança e do Adolescente – CAOP/CA/MPPB -, fruto de 
consulta feita junto aos CMDCA's e às Secretarias Municipais de Assistência Social 
de todo o Estado da Paraíba, no mês de maio de 2014, e apresentada ao 
Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, poucos, ou quase nenhum município do 
nosso estado estão, de fato, empenhados em elaborar seus Planos, e menos ainda tem 
a exata noção da sua importância (especialmente no que diz respeito à 
intersetorialidade inerente a seu processo de elaboração/implementação e à previsão 
de recursos no orçamento dos órgãos públicos encarregados de execução das ações, 
programas e serviços correspondentes). 
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        DIA 10.10.2014 – SEXTA-FEIRA – TARDE
 
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CAMPINA GRANDE - PB

14h30 – Recepção e Credenciamento 

15h – Solenidade de Abertura – CAOP/CA – CEDCA – FUNDAC

15h30 – OFICINAS
 
1º MOMENTO
Explicação da Metodologia de trabalho e breve introdução sobre a importância do ENCONTRO 
REGIONAL

SALA 1 – Estratégias e ações a serem desenvolvidas POR CADA GESTOR para a elaboração e 
implementação do SINASE (Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo) – passo a passo

SALA 2 – Ações a serem desenvolvidas PELO CMDCA para a elaboração e implementação do SINASE 
(Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo) – passo a passo

16h30  – Coffee-break

2º MOMENTO
Roda de Diálogo entre Promotores, Gestores e Conselheiros Municipais sobre o SINASE

SALA 1 – Elaboração de CRONOGRAMA DE ATIVIDADES e ajustes dos prazos para criação da 
comissão para construção do plano e implementação do SINASE (Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo). PROMOTORES/GESTORES/CONSELHEIROS

SALA 2 – Elaboração de CRONOGRAMA DE ATIVIDADES e ajustes dos prazos para criação da 
comissão para construção do plano e implementação do SINASE (Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo). PROMOTORES/GESTORES/CONSELHEIROS


