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ORIENTAÇÃO SOBRE O PRAZO DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

A Comissão Intersetorial do SINASE se reuniu, no dia 27 de agosto de 2014, em Brasília, 

com a presença de representantes dos seguintes órgãos: Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República - SDH/PR, Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome- MDS, Ministério da Educação-MEC, Ministério da Saúde - MS, 

Ministério do Planejamento - MPOG, Ministério da Cultura - MINC, Secretaria Nacional 

de Juventude- SNJ, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente – CONANDA, 

Conselho Nacional de Assistência Social, Colegiado Nacional de Gestores Municipais da 

Assistência Social - CONGEMAS, Fórum Nacional de Secretários de Estado da 

Assistência Social- FONSEAS. 

 

Nessa reunião, discutiu-se, entre outras questões, o prazo para a elaboração dos 

Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo, disposto na Lei nº 12.594/2012, 

considerando que alguns municípios já estão sendo acionados judicialmente com 

vistas ao cumprimento deste prazo, apesar de ainda não expirado. Foi aprovado por 

unanimidade que a Comissão Intersetorial do SINASE considera incongruentes algumas 

questões dispostas na lei. O artigo Art. 5º da Lei 12.594/2012, ao estabelecer as 

competências dos municípios, no inciso II, expressa que a elaboração do Plano 

Municipal de Atendimento Socioeducativo deverá estar em conformidade com o Plano 

Nacional e com o respectivo Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo. No 

entanto, quando a citada Lei estabelece ainda os prazos de elaboração dos Planos 

Estaduais e Municipais, define o mesmo prazo para ambos os entes, ou seja, de 360 

dias após a aprovação do Plano Nacional, como vemos expresso no parágrafo 2º. Do 

Art. 7º . in verbi “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no 

Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais 

correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do 

Plano Nacional”. 

 



 

De acordo com a avaliação da Comissão Intersetorial do SINASE, ao se estabelecer o 

mesmo prazo de elaboração dos Planos de Atendimento Socioeducativo para os 

Estados e Municípios ao mesmo tempo em que vincula o Plano Municipal à conclusão 

do Plano Estadual, a lei estaria imprimindo aos municípios o cumprimento de um prazo 

diferente daquele estipulado ao governo federal e aos governos estaduais, 

prejudicando a elaboração qualificada dos planos municipais. 

 

Desta forma, é um indicativo desta Comissão que os órgãos de controle, 

monitoramento e fiscalização do Sistema de Atendimento Socioeducativo levem em 

consideração este contraditório nos direcionamentos dispostos na Lei 12.594/2012, 

compreendendo a legitimidade da extensão do prazo legal para conclusão dos Planos 

Municipais de Atendimento Socioeducativo, visando, assim, proporcionar igualdade de 

condições aos entes para elaboração dos seus respectivos planos. 

 

Por outro  lado, considerando que há  municípios em estágio mais adiantado que os 

estados, ou mesmo com os Planos Municipais já elaborados e aprovados, estes 

deverão considerar as alterações que se fizerem necessárias após a aprovação dos 

respectivos Planos Estaduais, que são referências para a elaboração dos respectivos 

Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo. 

 

 Portanto, deve ser garantido aos entes federados envolvidos na elaboração dos Planos 

de Atendimento Socioeducativos tratamento igualitário, proporcionando as mesmas 

oportunidades de fazer valer seus deveres e obrigações para o efetivo cumprimento 

legal das respectivas responsabilidades no funcionamento do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, seja em relação às medidas socioeducativas de meio 

fechado, sob a responsabilidade direta dos Estados, seja em relação às medidas 

socioeducativas em meio aberto, para as quais foi adotado o princípio da 

municipalização para a sua formulação e execução.  
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