
 

 
As informações declaradas pelo agente público neste questionário possuem Fé Pública e constituem 

registros administrativos do Sistema Único de Assistência Social. O fornecimento de informações 
inverídicas sujeita o agente responsável a sanções administrativas, civis e penais. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Preenchimento da Pesquisa de Medida 
Socioeducativa em Meio Aberto 

RECOMENDAMOS A LEITURA DESTE MANUAL PARA O CORRETO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 



Informações sobre o Questionário 
 

O presente Manual tem como objetivo orientar o preenchimento da Pesquisa de Medida 
Socioeducativa em Meio Aberto afim de aferir a realidade da execução das medidas socioeducativas 
em meio aberto nos municípios e qualificar o Serviço de Proteção a Adolescentes em cumprimento de 
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade. 
 
Como acessar o questionário 
 
Para preenchimento do questionário eletrônico os responsáveis necessitarão utilizar o login e a senha 
de acesso aos sistemas da Rede SUAS, devendo possuir o perfil de acesso ao CadSUAS 
(cadsuas.município). 
 

 
Problemas relativos à senha de acesso poderão ser solucionadas, exclusivamente, pelo telefone 0800 
707 2003. Caso o município tenha alguma dúvida e/ou necessite de algum apoio ou esclarecimento, 
ele deverá contatar o MDS por meio do e-mail vigilanciasocial@mds.gov.br, ou pelos telefones 61 
2030-3133/3267. 
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BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 

CASO SEJA NECESSÁRIO ATUALIZAR ESTES DADOS, ATUALIZE NO CADSUAS. 

 

Município: ___________________________________   UF: ______ 

Nome que identifica o Órgão Gestor: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Tipo de Logradouro (avenida, rua, etc): __________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________________        

 

As informações acima são migradas automaticamente do Sistema de cadastro do SUAS - CADSUAS. Caso haja algum 
equívoco, é necessário a correção do mesmo no CADSUAS. 
 
O nome que identifica o órgão gestor é a denominação atribuída à Secretaria Municipal a fim de melhor identificá-la.  
Ex. Secretaria Municipal de Assistência Social.  No campo endereço,  informar o nome da rua, avenida, praça, quadra, 
etc. e em seguida o número do local onde se situa a Secretaria Municipal de Assistência Social, ou congênere.   
 
 

1. O município possui Comissão Intersetorial do SINASE?  
|__|Sim     |__| Não (pule para a questão 2) 
 

1.1. Marque as políticas que compõem a Comissão Intersetorial do SINASE: (admite-se múltiplas marcações) 
|__| Saúde                                                                          |__| Cultura 
|__| Educação                                                                     |__| Assistência Social 
|__| Trabalho                                                                      |__| Outras. Quais? ________________________ 
|__| Esporte                                                                         ________________________________________ 
 
1.2. Qual é aproximadamente a periodicidade das reuniões da Comissão Intersetorial do SINASE? 
|__| Mais de 1 vez por mês                                               |__| Trimestral 
|__| Mensal                                                                           |__| Semestral 
|__| Bimestral                                                                       |__| Não há reuniões  
 

 

 
 

 A Comissão Intersetorial do SINASE é um grupo composto pelos representantes das Políticas Públicas cuja atribuição é 
definir responsabilidades institucionais, pactuar fluxos de atendimento entre si e com o sistema de justiça e deliberar 
sobre o SINASE está prevista no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo: Diretrizes e Eixos Operativos para o 
SINASE.  
 
 
 
 

2. O município possui Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo? 
|__| Sim     |__| Não 
 

 
 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo é um instrumento criado pela Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 
2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE e deve prever ações articuladas nas áreas 
de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos 
pelo Serviço de Medida Socioeducativa no município.  

 
3. Em 2017, o município recebeu algum encaminhamento de casos do sistema de justiça de adolescentes que 

deveriam cumprir Medidas Socioeducativas?  
|__| Sim    |__| Não (pule para a questão 5 ) 
 

 

Assinale esta opção se há casos de encaminhamento de adolescentes do Sistema de Justiça para o cumprimento de 
Medida Socioeducativa em Meio Aberto independente da capacidade do município receber ou não, ter capacidade ou 
não, independente dos adolescentes frequentarem ou não a medida.  
 



4. Caso sim, quantos casos o município recebeu segundo o tipo de medida? (Se não houver, marcar 0)   
 

Tipos de Medida Quantidade de casos 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) |__|__|__| 

Liberdade Assistida (LA) |__|__|__| 
 

 

Atenção! Eventualmente um mesmo adolescente pode estar cumprindo, simultaneamente, as medidas de LA e de PSC,  
Neste caso deve-se informar as Medidas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade separadamente.   
 
Não devem ser considerados para fim de execução do Serviço de Medidas o encaminhamento de adolescentes da justiça 
para outros serviços/programas da Assistência Social como: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
- PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Acessuas Trabalho, etc. 
 

5. Como os adolescentes do seu município são atendidos? (admite múltipla marcação, exceto se marcar “Não 

atende”) – Caso seja município sede de CREAS Regional, vide manual 
 

|__| Não atende adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e PSC (Atenção! Caso o município 

tenha respondido “Não atende” Finalize o questionário.) 

Inserir o título Oferta nesta 
modalidade 

Quantas 
unidades? 

Quantidade de 
adolescentes em 

2017? 

Atende no CREAS do município 
 

|__| Sim |__| Não 
 

|__|__|__| |__|__|__| 

Encaminha para o CREAS de outro município 
 

|__| Sim |__| Não 
 

|__|__|__| |__|__|__| 

Encaminha para o CREAS Regional ao qual está 
vinculado 
 

|__| Sim |__| Não  |__|__|__| 

Executa no CRAS 
 

|__| Sim |__| Não |__|__|__| |__|__|__| 

Executa em entidade conveniada/parceira no 
município.        
 

|__| Sim |__| Não |__|__|__| |__|__|__| 

Executa em outra unidade pública (exceto CREAS) 
específica de atendimento a LA e PSC 

|__| Sim |__| Não |__|__|__| |__|__|__| 

É atendido pela equipe de referência da proteção social 
especial do município (órgão gestor) 
 

|__| Sim |__| Não  |__|__|__| 

Outro local da política de Assistência Social.  
 

|__| Sim |__| Não |__|__|__| |__|__|__| 

Outro local de outra política pública  |__| Sim |__| Não   

    
 

 

 O campo atende no Creas do município, será preenchido pelos municípios que acompanham o Serviço de MSE 
em Meio Aberto nos Creas do próprio município.  

 O campo encaminha para o Creas de outro município trata-se dos casos em que o acompanhamento de MSE 
em meio aberto não acontece no município, ou seja, os adolescentes são encaminhados para outro município.  

 O campo encaminha para o Creas Regional ao qual está vinculado, refere-se aos casos em que o Serviço de 
MSE em Meio Aberto é executado em Creas Regional.  

 O campo executa no CRAS, objetiva coletar as informações dos casos em que o município não possui Creas, 
ou por algum motivo a execução do Serviço de MSE em Meio Aberto acontece no CRAS. 

 O campo executa em entidade conveniada/parceira no município refere-se as entidades, que por algum motivo, 
o município possui convênio para a execução do Serviço de MSE em Meio Aberto.        

 O campo executa em outra unidade pública (exceto CREAS) específica de atendimento a LA e PSC refere-se 
aos casos em que o município possui Serviço próprio para o atendimento de adolescentes em cumprimento de 
MSE em Meio Aberto.  

 O campo é atendido pela equipe de referência da proteção social especial do município (órgão gestor) refere-se 
aos casos em que o atendimento aos adolescentes em cumprimento de MSE acontecem na Secretaria Municipal 
de Assistencia Social, conforme protocolo de gestão. 



 O campo outro local da política de Assistência Social refere-se aos casos em que o Serviço de MSE em Meio 
Aberto acontecem, por exemplo, em um equipamento que oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos.  

 O campo outro local de outra política pública refere-se aos casos em que, por exemplo, a política de educação 
é responsável pelo acompanhamento do serviço de MSE em Meio Aberto.   
 

 
 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da política de 
assistência social, responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. 
 
O Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) é a unidade pública estatal que oferta serviços 
continuados de proteção social especial de média complexidade e destina-se ao atendimento e acompanhamento de 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.  
 

CREAS Regionais são unidades de abrangência Regional, coordenadas pelo órgão gestor estadual, localizadas em um 
município sede e atendem à população de municípios vinculados. Em alguns casos os Estados financiam CREAS ema 
alguns municípios, a chamada modalidade 2. 
 
As entidades de assistência social são aquelas sem fins lucrativos e parceiras da administração pública no atendimento 
às famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, que integram a rede 
socioassistencial junto aos entes federativos (órgãos gestores) e os conselhos de assistência social, formando o Sistema 
Único de Assistência Social. Para assim serem consideradas elas devem cumprir uma série de requisitos, entre eles a 
inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, que procede à fiscalização e monitoramento das atividades 
realizadas na entidade junto aos órgãos gestores. 
 

6. Caso tenha respondido “Outro local da Assistência Social”. Informe qual?  
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Caso tenha respondido “Outro local de outra política pública”, informe:  
 
7.1. Qual “Outro local de outra política pública”?  
_________________________________________________________________________________________ 
Atenção! Informe o nome da unidade, a secretaria e a política setorial ao qual está vinculado. Caso haja mais de um, informe todos. 
 
7.2. Você sabe informar o quantitativo de adolescentes em cumprimento de MSE (LA e/ou PSC) atendido 

neste local em 2017? 
|__| Sim.   |__| Não (pule para a questão 8) 
 

7.3. Qual o total de adolescentes em cumprimento de MSE (LA e/ou PSC) atendido neste local em 2017? 
|__|__|__|__|__| adolescentes 

 
7.4. Como obteve a informação do total de adolescentes atendidos neste local?  

|__| Entrou em contato com o responsável pela execução da medida 
|__| Foi uma estimativa com base no conhecimento da assistência sobre a execução da medida no município 
|__| Estas informações constam em relatórios do município 
|__| Outro. Qual?__________________________________ 

 

São exemplos de locais: escolas, centros de juventude, centros de saúde, conselhos tutelares, , etc. 
 
 
 
 

8. O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) está inscrito no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA)? 

Atenção! Caso tenha apenas 1 local de atendimento, e nesse tenha registro no CMDCA, marque a opção “Sim, todas as unidades”. 
|__| Sim, todas as unidades 

|__| Sim, algumas unidades 

|__| Não 



 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) é um órgão deliberativo de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. A Lei 12.594/2012 determina, em seu artigo 10º, a obrigatoriedade dos municípios inscreverem 
seus programas/serviços de atendimento nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
 

Agora retornando ao número de adolescentes atendidos pela política de Assistência Social: 
 
9. Indique a quantidade de adolescentes acompanhados no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC) no ano de 2017, segundo o perfil no município: 

Atenção! Caso o município atenda em mais de um local, deve fazer a soma dos quantitativos de todas as ofertas nesta questão. Por exemplo, 
se atendeu 15 adolescentes em CRAS e 20 no CREAS de outro município, responsa a questão com o quantitativo geral de 35 adolescentes.   

 

|__| Não sabe  
 

A. Volume de adolescentes em cumprimento 
de Medidas Socioeducativas  

Sexo Idade Total 

12 e 13 

anos 

14 e 15 

anos 

16 e 17 

anos 

18 a 21 

anos 

A.1. Total de adolescentes em 
cumprimento de Medidas Socioeducativas 
(LA e/ou PSC)  

Masculino |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
|__|__| 

Feminino |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

A.2. Quantidade de adolescentes em 
cumprimento de Liberdade Assistida - LA 

Masculino |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
|__|__| 

Feminino |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

A.3. Quantidade de adolescentes em 
cumprimento de Prestação de Serviços à 
Comunidade - PSC 

Masculino |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
|__|__| 

Feminino |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

  

 

Atenção! Eventualmente um mesmo adolescente pode estar cumprindo, simultaneamente, as medidas de LA e de 
PSC, portanto pode ocorrer que a soma de A2 e A3 seja maior que o valor relatado em A1, entretanto a soma de A2 
e A3 nunca pode ser menor que A1. 

    
 
 

10. Indique a quantidade de adolescentes acompanhados no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC) no ano de 2017:  

Atenção! A informação sobre o ato infracional é aquela que consta na guia de encaminhamento do judiciário. 

Um mesmo adolescente pode ter recebido a medida por mais de um ato infracional, como furto e posse de drogas, por 

exemplo, nesse caso ele deve ser marcado em mais de uma opção. 

 

|__| Não sabe  
 

Ato Infracional Total 

Furto |__|__| 

Roubo |__|__| 

Tráfico |__|__| 

Agressão/Briga |__|__| 

Homicídio |__|__| 

Tentativa de Homicídio |__|__| 

Dano ao Patrimônio |__|__| 

Crime de trânsito/dirigir sem habilitação |__|__| 

Porte/uso de drogas |__|__| 



Lesão Corporal |__|__| 

Outros. Qual(is)? _____________ |__|__| 

TOTAL |__|__| 
 

 
  Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. São penalmente inimputáveis os menores 

de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/1990.  
 
Furto: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 
 
Roubo: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, 

por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. 
 
Tráfico: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

 
Agressão/Briga: trocar injúrias com alguém ofendendo sua moral ou causar dano físico de pouca gravidade. 
 
Homicídio: Matar alguém. 
 
Tentativa de Homicídio: Tentar matar alguém. 
 
Dano ao Patrimônio: Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. 
 
Crime de trânsito/dirigir sem habilitação: dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir pode ser 

considerada uma infração administrativa, quando não há perigo de dano e pode ser considerado crime de trânsito se há grave 
dano. 

Porte/uso de drogas: adquirir, guardar, manter em depósito, transportar ou levar consigo, para consumo pessoal, drogas sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. 

 
Lesão Corporal: Causar grave dano físico a alguém. 

 

11. A equipe técnica responsável pelo Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) é 
exclusiva deste serviço? 

Atenção! Caso tenha apenas 1 local de atendimento, e nesse a equipe é exclusiva, marque a opção “Sim, todas as unidades”. 
|__| Sim, a equipe é exclusiva em  todas as unidades 

|__| Sim, algumas unidades 

|__| Não (pule para a questão 12) 

 

Por equipe exclusiva entende-se uma equipe multiprofissional, atendendo exclusivamente esse público, não se ocupando de 

outros serviços como PAIF ou PAEFI. A NOB-RH de 2006 estabelece as esquipes mínimas para CRAS e CREAS..  

11.1. Caso a equipe não seja exclusiva, informe quais os serviços executados pela mesma equipe 
que executa o PSC e o LA? (admite mais de uma marcação) 

|__| Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI; 
|__| Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF; 
|__| Serviço Especializado em Abordagem Social; 
|__|OutrosQual? 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 



12. Em 2017, houve algum caso de homicídio e/ou suicídio entre os adolescentes que estão em cumprimento 
de Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC)?  

Atenção! Objetivo da questão é saber se entre os adolescentes atendidos houve algum que foi assassinado ou que cometeu suicídio durante 
o acompanhamento da medida. 
 
 

|__| Sim.   |__| Não. |__| Não sabe 
 

 
Essa informação pode ser verificada nas baixas de processo, ou seja, quando as medidas são declaradas extintas, seja 
pelo óbito do adolescente, pelo cumprimento do caráter educativo da sanção, pela regressão ou progressão da medida, 
etc.  
 

12.1. Se houve casos de homicídio e/ou suicídio entre os adolescentes, informe quantos?  
|__|__|__| casos de homicídio  |__| Não sabe   

        |__|__|__| casos de suicídio  |__| Não sabe  
 

 
Essas informações dizem respeito aos assassinatos e suicídios que ocorrem enquanto o adolescente está cumprindo a 
medida, excluindo-se os egressos. Nesse grupo incluem-se os homicídios perpetrados por qualquer ator social: outros 
adolescentes, adultos, agente públicos, familiares, etc.  
 

  

12.2. Como obteve esta informação do total de casos de homicídio?  
|__| Há o registro dos casos nos prontuários/registro dos adolescentes 
|__| Relato dos técnicos que executam a MSE 
|__| Outro. Qual?__________________________________ 

 

 
 
 
 
 


