
LEI Nº 3545, DE 19 DE MAIO DE 2017 

 
 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

SISTEMA MUNICIPAL DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

- SIMASE - NO MUNICÍPIO DE 

PAULÍNIA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS." 

 

(Projeto de Lei nº 12/2017 de autoria do Executivo) 

 

A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e 

PROMULGO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica criado o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo (SIMASE), que 

compreende as atividades socioeducativas voltadas a adolescentes aos quais seja aplicada 

medida socioeducativa de Liberdade Assistida, Prestação de Serviços à Comunidade e 

Obrigação de Reparar o Dano a serem executadas no município de Paulínia. 

 

Art. 2º A organização e o funcionamento do SIMASE/PAULÍNIA obedecerá ao disposto na 

Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) e na Resolução nº 5/2016 do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia que aprovou o Plano Municipal 

Decenal de Atendimento Socioeducativo - PMDASE no município de Paulínia. 

 

Art. 3º O SIMASE/PAULÍNIA é constituído por um conjunto de princípios, regras e critérios, 

de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo que deve regular 

desde o processo de apuração do ato infracional até a execução de medida socioeducativa 

e, para tanto, demanda a efetiva participação dos sistemas e políticas de educação, saúde, 

trabalho, assistência social, cultural, esporte, lazer, entre outras, para fornecer a proteção 

integral dos adolescentes aos quais seja aplicada medida socioeducativa. 

 

Art. 4º O SIMASE/PAULÍNIA será coordenado pelo órgão responsável pela execução da 

política pública de Assistência Social do município e integrado pelos órgãos responsáveis 

pela execução das políticas públicas de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, lazer, 

segurança pública que respondem pelo atendimento a adolescentes aos quais seja 

aplicada a medida socioeducativa. 

 

Art. 5º Compete ao Município: 

 

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

Socioeducativo - SIMASE, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado de São 



Paulo; 

 

II - Elaborar Planos Municipais Decenais de Atendimento Socioeducativo em conformidade 

com os Planos Nacionais e Estaduais; 

 

III - Criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto; 

 

IV - Editar normas complementares para organização e funcionamento dos programas do 

Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo; 

 

V - Cofinanciar, conjuntamente com o Governo Estadual e a União, a execução de 

programas e ações destinadas a adolescentes a quem foi aplicada medida socioeducativa 

em meio aberto. 

 

Art. 6º Os programas municipais de medidas socioeducativas devem ser inscritos no CMDCA 

de acordo com as orientações do Conselho e as entidades executoras deste atendimento 

devem ser registradas no mesmo Conselho. 

 

Art. 7º É de responsabilidade do órgão gestor instituir Comissão Municipal Permanente de 

Acompanhamento dos Planos Municipais Decenais de Atendimento Socioeducativos, de 

composição paritária, com membros indicados pelo poder público, concursados e que 

sejam trabalhadores de secretarias que compõem o SIMASE, e membros da sociedade Civil 

indicados pelo CMDCA. 

 

Art. 8º Os membros permanecerão na Comissão Municipal Permanente de 

Acompanhamento dos Planos Municipais de Atendimentos Socioeducativos pelo período 

de 02(dois) anos, permitida a recondução pelo mesmo período. 

 

Art. 9º A Comissão Permanente de Avaliação e Monitoramento do SIMASE/PAULÍNIA tem 

como atribuições: 

 

I - Elaborar o Regimento Interno da Comissão Municipal Permanente de Acompanhamento 

do Plano de Atendimento Socioeducativo. 

 

II - Encaminhar o Regimento Interno para apreciação do C.M.D.C.A.; 

 

III - Avaliar trimestralmente a inserção de dados no Sistema de Informação Municipal pela 

rede de serviços, notificar o serviço que falhe nesta inserção e comunicar o C.M.D.C.A.; 

 

IV - Realizar monitoramento e avaliação semestral do cumprimento das metas do Plano e 

encaminhar relatório para o C.M.D.C.A.; 

 

V - Analisar o relatório anual de pesquisa quantitativa e qualitativa elaborado pelo SIMASE 

e encaminhá-lo ao C.M.D.C.A.; 

 



VI - Elaborar o orçamento anual do SIMASE juntamente com o órgão gestor e, se 

considerado necessário, com o C.M.D.C.A. 

 

Art. 10 O SIMASE será cofinanciado pelo Governo Estadual, da União e do Tesouro 

Municipal. 

 

Art. 11 O C.M.D.C.A. definirá anualmente o percentual de recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações 

previstas pelo SIMASE/PAULÍNIA. 

 

Art. 12 O SIMASE deve ser contemplado no P.P.A., L.O.A. e L.D.O., garantindo os recursos 

necessários ao desenvolvimento das ações previstas nos Planos Decenais de Atendimentos 

Socioeducativos. 

 

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Paulínia, 19 de maio de 2.017 

 

DIXON RONAN CARVALHO 

Prefeito Municipal 

 

Lavrada e publicada no Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 

LUCIANO ALMEIDA CARRER 

Secretário Municipal da Secretaria dos Negócios Jurídicos 

 

REGINALDO ANTONIO VIEIRA 

Secretário Municipal da Chefia do Gabinete 


