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INTRODUÇÃO
A garantia do acesso de crianças e adolescentes aos seus direitos deve ser
prioridade para o governo e para a sociedade que respeita esse grupo social e deseja
um futuro mais próspero, com justiça e paz.
A busca deve ser pela implantação de políticas públicas que atendam aos
princípios do Plano Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente relativos a:
universalidade dos direitos com equidade e justiça social; igualdade e direito à
diversidade; observância da condição peculiar da criança e do adolescente como
pessoas em desenvolvimento;oreconhecimento de crianças e adolescentes como
sujeitos de direitos; proteção especial e integral para a criança e o adolescente; a
prioridade absoluta e o interesse superior da criança e do adolescente; a criança e o
adolescente concebidos no contexto da família,
sociedade

de

forma

mais

ampla;

da escola, da comunidade e da

descentralização

político-administrativa

e

municipalização da política de direitos da criança e do adolescente; participação;
controle social e transparência dos atos públicos; metodologias emancipatórias e
intersetorialidade das ações e trabalho em rede.
Através da Resolução nº161, de 04 de dezembro de 2013, o Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) estabeleceu parâmetros para
nortear a elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes no âmbito municipal em conformidade com os princípios e diretrizes da
Política Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com os eixos e
objetivos estratégicos do Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes.
Nesta lógica, em 23 de setembro de 2015, através do Decreto 2.197 é instituída
a Comissão Municipal para Organização e Elaboração do Plano Municipal Decenal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Pinhais, com o intuito de
viabilizar em âmbito municipal a construção de um plano para o Município alinhado
com os PlanosEstadual e Nacional e que venha a contribuir no desenvolvimento de
uma política articulada, intersetorial e participativa.
A construção do plano foi pautada na intenção de superar os planos de curto
prazo em favor de uma política de médio e longo prazo que possa ampliar os
horizontes, planejar o futuro do município através do desenvolvimento saudável de
suas crianças e adolescentes, reforçar a necessidade de políticas que garantam o
exercício da cidadania destas crianças e adolescentes, aumentar a perspectiva de
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continuidade das ações e do alcance de metas a partir dos planos já existentes; sendo
esteo resultado de um diálogo com outros planos municipais: Plano Municipal de
Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), Plano Municipal de Atendimento de Medidas
Socioeducativas (SINASE), Plano de Enfrentamento à Violência Doméstica e
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, Plano Municipal de Saúde, Plano
Municipal de Educação, Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente entre outros.
Após a instituição da Comissão Municipal em setembro de 2015, foi dado início
ao processo de discussão e organização para a elaboração do Plano. Estabelecido o
modelo, a metodologia e o cronograma a serem utilizados em sua construção, o plano
foi estruturado a partir dos seis eixos norteadores e de acordo com os direitos
fundamentais das crianças e dos adolescentes, a fim de fortalecer a titularidade desses
direitos. Em reuniões semanais, o Plano foi organizado em três etapas com a
compilação do marco legal, o levantamento de diagnóstico do Município (marco
situacional) e a elaboração de um plano de ação para cada eixo. O documento final foi
encaminhado para análise, discussão e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA) em 08 de novembro de 2016.

2

1MARCO LEGAL
1.1 MARCO LEGAL INTERNACIONAL
Antes de versar sobre as normatizações internacionais que tratam dos direitos
da criança e do adolescente, cabe uma breve reflexão sobre o processo histórico que
conduziu a maneira que concebemos a infância e serviu de contexto para a criação
destes documentos.
A infância como entendemos hoje, não existia entes do século XVI (Ariès, 1973).
A invenção da adolescência aconteceu somente no final do século XIX. A vida era
relativamente igual para todas as idades, ou seja, não havia muitos estágios e os que
existiam não eram claramente demarcados. Até o século XVI, a consciência social não
admitia a existência autônoma da infância como uma categoria diferenciada do gênero
humano. Passado o estrito período de dependência física da mãe, esses indivíduos se
incorporavam plenamente ao mundo dos adultos (Levin, 1997).
Podemos falar que o processo de invenção social da infância acontece a partir
do século XVII, com institucionalização da escola, que juntamente com a família
cumpriam a função de controle e socialização (Mendez; Costa, 1994). Com o
crescimento da burguesia, estas eram as principais instituições que legitimavam a nova
organização dos Estados. Enquanto algumas crianças tinham a infância delimitada pelo
ciclo escolar, outras se transformavam em adultos sem ter condições para isso.
Este cenário gerou um dualismo, nas classes dominantes, a primeira concepção
real de infância se instituía. O adulto passou, pouco a pouco a preocupar-se com a
criança, enquanto ser dependente e fraco. A palavra infância passou a designar a
primeira idade de vida: idade que necessitava de proteção, que perdura até os dias de
hoje. Por outro lado, as movimentações sociais decorrentes da industrialização e o
aumento da população urbana, resultaram no surgimento de uma camada da
população marginalizada, excluída da escola, explorada, inserida de forma precoce no
mercado de trabalho, em condições de miséria (Machado, 2003).
Neste quadro de profunda exclusão social, muitas crianças e adolescentes se
envolveram com a prática de crimes, passando a serem vistos como um incômodo para
a sociedade. Sob a justificativa de proteção, práticas estatais eram marcadas pela
repressão e segregação destas crianças e adolescentes. Era como se em matéria de
criminalidade, a infância não existisse.
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O final da Primeira Guerra Mundial marcou o momento em que organizações
internacionais, então recém-constituídas começaram a articular códigos de direitos
humanos. Surgiram assim, os primeiros movimentos sociais em defesa das crianças e
dos adolescentes, iniciando um longo processo de reconhecimento de direitos desta
etapa peculiar do desenvolvimento humano. Os documentos internacionais que tratam
do tema surgem somente a partir do século XX.
A primeira conceituação formal de direitos para a criança, elaborada por
organizações internacionais, ficou conhecida como Declaração de Genebra (1924). O
texto preliminar foi elaborado e redigido por membros da ONG inglesa “Save de
Children”, articulava cinco princípios básicos, salientando o direito da criança aos meios
para o desenvolvimento material e espiritual; a ajuda em situação de fome, doença,
incapacitação, orfandade ou delinquência; a prioridade no alívio em situações de risco,
proteção contra exploração; e a uma formação orientada para uma vida em sociedade.1
A Declaração dos Direitos da Criança aprovada pela Assembleia Geral da ONU
em 1959 representou uma ruptura internacional nos paradigmas das políticas públicas
para as crianças e os adolescentes, marcadas pelo espírito jurídico “protecionistasalvador”, que considerava os menores de idade objeto de caridade e de repressão.
Iniciou-se, assim, um processo rápido de movimentação internacional e modificação de
ideologias, que culminaria na consagração das crianças e dos adolescentes como
sujeitos de direitos (MENDEZ; COSTA, 1994, p.49).
Foi este documente que estabeleceu os direitos fundamentais e de caráter
universal, reconhecendo que a criança necessita de proteção e cuidados especiais,
incluindo proteção legal antes e depois do nascimento em decorrência de sua
imaturidade física e mental.
Assim a Assembleia Geral das Nações Unidas proclama esta Declaração dos
Direitos da Criança visando que ela tenha uma infância feliz e possa gozar de seus
direitos e liberdades e que estes sejam reconhecidos pela sociedade e pelos governos
os quais devem se empenhar pelo seu cumprimento em conformidade com os
seguintes

princípios:

à

igualdade,

sem

distinção

de

raça,

religião

ou

nacionalidade;direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental
e social; direito a um nome e a uma nacionalidade; direito à alimentação, moradia e
assistência médica adequadas para a criança e a mãe; direito à educação e a
cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente; direito ao amor
1

Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/sowc20anosCDC/cap1.html>. Acesso em: 11 fev.16.
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e à compreensão por parte dos pais e da sociedade; direito à educação gratuita e
ao lazer infantil; direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes;
direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho; direito a
crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça
entre os povos.
As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da
Infância e da Juventude, chamada de Regras de Beijing, foram fixadas em 1985. As
Regras prescreviam as diretrizes para os adolescentes praticantes de ato infracional. A
proteção e promoção de seus direitos fundamentais deveriam ser observadas tanto no
momento da averiguação do cometimento do ato como as processuais básicas,
visando um processo imparcial e justo. Instituiu também a necessidade de aplicar
medidas que respeitassem e considerassem as condições e maturidade dos
adolescentes. Existia ainda a possibilidade de concessão de remissão. A privação de
liberdade deveria ser excepcional e como última alternativa.
Ressaltou-se a necessidade de profissionalização das pessoas que trabalham
com os adolescentes privados de liberdade, bem como a capacitação profissional
destes, a fim de viabilizar sua reintegração profissional. Os jovens institucionalizados
deveriam ser internados em estabelecimentos ou recintos separados dos detidos
adultos.
Em 1979, 10 anos antes da promulgação da Convenção dos Direitos da Criança,
que ocorreu em 1989, a Organização das Nações Unidas constituiu um grupo de
trabalho para discutir a elaboração dos textos. Esta Convenção é considerada um dos
mais importantes instrumentos de direitos humanos a nível internacional, sendo o Brasil
país signatário desde 1990. No entanto cabe ressaltar que esta Convenção deve ser
debatida e problematizada considerando os 10 anos para a sua validação e
considerando a evolução do ser humano até os dias atuais.
A Convenção é dotada de quatro grandes princípios: não discriminação; melhor
interesse da criança; direito à sobrevivência e ao desenvolvimento; respeito à opinião
da criança.
Embora muitos países tenham aderido a esta Convenção, vários fizeram
ressalvas nas questões de interpretação de seus artigos, adaptando-os às suas
culturas e legislações nacionais, sendo inúmeras as discordâncias entre os países.
Questões mais comuns foram a idade mínima e máxima para definir uma criança e a
proibição do aborto, como sendo um direito de nascer da criança.
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Outros temas polêmicos em discussão foram se a criança pode ou não ter
liberdade de escolha religiosa, se a não discriminação obrigaria os países a garantirem
os mesmos direitos às crianças estrangeiras com entrada ilegal no país, e se uma
criança adotada ou concebida por inseminação artificial tem o direito às informações
sobre seus pais biológicos.
Discussões acerca de diferentes culturas dos vários países ratificados foram em
torno das questões relativas às crianças indígenas, haja vista que há aqueles que
apoiam os direitos individuais, em contrapartida há os que consideram que os direitos
coletivos devem prevalecer sobre os direitos individuais.
Alguns autores interpretam esta Convenção como contraditória e tensa, uma vez
que zela pelo direito de proteção, porém acrescenta os direitos de liberdade e
participação, ou seja, segundo eles, apresenta antagonismo entre proteção e
autonomia, sendo que a proteção proposta nesta Convenção apresenta-se como mero
assistencialismo e quando se trata de crianças pobres é aplicada a correção e
disciplina.
O artigo 12 desta Convenção dispõe sobre o direito da criança de expressar
suas opiniões, por outro lado esclarece que a criança tem o direito de não exercer este
direito, ou seja, a expressão de seu ponto de vista é uma escolha e não uma
obrigação.
As Diretrizes das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil ou
Diretrizes de Riad, de 1990, possui como um dos seus princípios fundamentais, a
prevenção da delinquência juvenil como sendo essencial para a prevenção do delito na
sociedade. Para tanto, requer por parte de toda a sociedade, esforços que garantam
um desenvolvimento harmônico dos adolescentes e que respeitem e promovam a sua
personalidade a partir da primeira infância, bem como através de políticas de
prevenção a serem instituídas em cada Estado observando a socialização e a
integração de todas as crianças e jovens, particularmente através da família, da
comunidade, dos grupos de jovens nas mesmas condições, da escola, da formação
profissional e do meio trabalhista, como também mediante a ação de organizações
voluntárias.
As Diretrizes de Riad estabeleceram que nos processos de socialização e
integração devem ser aceitas a participação das crianças e dos jovens, respeitando
sua maturidade e desenvolvimento pessoal. As esferas governamentais cabem dar
prioridade aos programas dedicados aos jovens, proporcionando recursos para este fim
e certificar que os referidos recursos estão sendo utilizados. Os governos deveriam
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também promulgar e aplicar leis e procedimentos especiais para fomentar e proteger
os direitos e o bem-estar de todos os jovens.
As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados
de Liberdade definem a privação de liberdade como qualquer forma de prisão,
detenção, ou a colocação de uma pessoa, em um estabelecimento público ou privado
do qual não poderá sair por sua própria vontade. Esta privação deve estar pautada em
condições e circunstâncias que assegurem o respeito pelos direitos humanos,
conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que destaca que o
adolescente privado de liberdade possui o direito de ser tratado com respeito e
dignidade.
De acordo com Pinheiro (2015) A ONU estabeleceu também que, os jovens
reclusos, devem poder exercer uma atividade útil e seguir programas que mantenham
e reforcem a sua saúde e o respeito por si próprio, favorecendo seu sentido de
responsabilidade e encorajando-os a adotar atitudes e adquirir conhecimentos que
auxiliarão o desenvolvimento do seu potencial como membros participantes da
sociedade.
As diretrizes destacam que as instituições que atenderem estes jovens devem
assegurar assistência educativa, moral, espiritual e outras que estejam disponíveis na
comunidade e que sejam idôneas, em função das necessidades e dos problemas
particulares dos jovens reclusos, bem como direcionados a apoiá-los na reinserção
familiar, profissional e na comunidade.
1.2 MARCO LEGAL NACIONAL
Tendo como entendimento a necessidade de compreendermos as questões que
incluem as políticas públicas e seus rebatimentos atinente à criança e ao adolescente,
se faz necessário recorrer aos embasamentos teóricos e conceituá-los de forma que
possamos compreender essas fases.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em seu artigo 2º,
“considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.
Segundo SZYMANSKI, 2008, considera-se criança a fase que corresponde do
nascimento à puberdade, sendo esta um ser em processo de formação que incorpora
os valores sociais vivenciados na família e sociedade. Já a adolescência é o período de
transição entre infância e a fase adulta, nesse período considerado entre os doze e
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dezoito anos a pessoa passa por transformações que influenciam na convivência
familiar e comunitária, no desenvolvimento do caráter e nas escolhas que deve realizar
para vida.
No decorrer da história brasileira, as questões referentes à criança e ao
adolescente foram tratadas de diversas maneiras, a atenção destinada a essa
população no Brasil era vista pelo Estado sob a ótica conservadora, principalmente
para a população em situação de pobreza.
Em 1521 a responsabilidade de cuidar das crianças abandonadas2 passou a ser
das Câmaras Municipais e da Santa Casa de Misericórdia, nesta época a Santa Casa
criou então a chamada Roda dos Expostos3, as crianças “expostas” permaneciam nos
asilos por sete anos, após este período era responsabilidade do juiz decidir sobre o
destino da criança. Neste século o recolhimento de crianças em asilos tornou-se algo
comum, as crianças e adolescentes abrigados recebiam cursos que os preparavam
para uma vida em sociedade, essa prática de abrigamento evidencia que a
institucionalização de crianças e adolescentes é algo histórico enraizado na sociedade
brasileira até os dias atuais.
Diante desse contexto, cabe ressaltar as questões relacionadas aos escravos e
seus filhos que começaram a ser discutidas nos anos de 1850. Rizzini aponta, que
nesse período as crianças morriam com muita facilidade pelo fato, de viverem em
condições precárias e, sobretudo porque suas mães eram alugadas como amas-deleite e amamentavam várias outras crianças. Uma das principais conquistas ocorridas
nesta época foi a criação da Lei do Ventre Livre,4 criada em 28 de setembro de 1871,
entretanto esta lei não trouxe mudanças significativas, uma vez que as crianças
escravas continuaram nas mãos dos senhores
tal liberdade permanecia condicionada à vontade do Senhor, à medida em que
este, ao “criá-los até os 8 anos de idade, adquiria o direito de usufruir de seu
trabalho até que completassem 21 anos, ou então entregá-los ao Estado,
recebendo, neste caso uma indenização ( RIZZINI, 2009, p.103-104).

2

Segundo a moral cristã dominante, os filhos nascidos fora do casamento não eram aceitos e, com
frequência, estavam fadados ao abandono. A pobreza também levava ao abandono de crianças, que
eram deixadas em locais públicos, como nos átrios das igrejas e nas portas das casas. (RIZZINI, 2009
p.19).
3
A Roda dos Expostos era uma construção que existia nos conventos e outras instituições religiosas,
esse sistema permitia que a criança fosse colocada da rua para dentro do estabelecimento, sem que
pudesse identificar qualquer pessoa, essas crianças eram denominadas de enjeitadas ou expostas
(RIZZINI, 2009 p.19).
4
A Lei do Ventre Livre declarava serem “de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem
desde a data desta lei, libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a criação e
tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação anual de escravos” (RIZZINI, 2009, p. 103).
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Contudo, a Lei do Ventre Livre foi o ponto de partida para que ocorresse a
abolição da escravatura, a partir da abolição o Estado passou a se preocupar e se
responsabilizar pelas questões relacionadas à criança.
Considerando a época em questão é importante compreender as diversas
transformações ocorridas na sociedade neste final de século. A crescente urbanização
deu destaque aos conhecimentos médicos sobre higiene, uma vez que o aumento da
população necessitava de maiores cuidados e orientações para a prevenção de
doenças infecto-contagiosas. A medicina higienista preocupada com o alto índice de
mortalidade infantil criou a chamada Puericultura5, esta tinha como proposta melhorar
as condições de higiene nas Instituições que abrigavam crianças.
O final do século XIX foi marcado por diversas transformações no âmbito político
do país, que se tornou República em 1889. A visão do Brasil República referente a
questão da infância tomou um direcionamento diferente e o Estado passou a trata - lá
no âmbito jurídico;

o problema da criança começa a adquirir uma dimensão política,
consubstanciada no que muitos denominavam de “ideal republicano” na época.
Não se tratava de ressaltar apenas a importância, mas sim a urgência de se
intervir educando ou corrigindo “os menores” para que estes se
transformassem em indivíduos úteis e produtivos para o país, assegurando a
organização moral da sociedade (RIZZINI, 2009, p.109, 2009, p.109).

A ideia de um “novo direito” começou a ser discutida a fim de dar um novo
direcionamento à situação da infância. Nas duas primeiras décadas do século XX
foram inúmeras as leis criadas para reorganizar esta questão. A associação entre
justiça e assistência deu base para a criação do primeiro Juizado de Menores em 1923,
nesta época as crianças e adolescentes considerados desamparados pela família e
sociedade, ou seja, os menores6 viciosos e deliquentes eram recolhidos em casas de
correção pela polícia ou pelo juizado de menores onde seriam reeducados por meio de
formação profissional. A base legal para o atendimento desta população foi criada em
1927, o chamado Código de Menores, este estabelecia em seu artigo 1° que: “O menor
de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 anos de
idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de assistência e
proteção contidas neste Código” (RIZZINI, 2009, p. 132).

5

Especialidade médica destinada a formalizar os cuidados adequados a infância. (RIZZINI, 2009, p. 21)
O termo era empregado para designar crianças e adolescentes das camadas pobres e em situação de
marginalidade social( COSTA e MADALOZZO, 2007, p.98).
6
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Na década de 1930, a atuação do Estado frente às questões relacionadas à
criança e ao adolescente passou a ser mais efetiva, devido a Constituição de 1934
estabelecer que União, Estado e município deveriam amparar a maternidade e a
infância, visto as mudanças ocorridas na sociedade e famílias devido a entrada de
mulheres no mercado de trabalho e a crescente industrialização7. Em 1941 o Governo
Vargas criou o SAM – Serviço de Assistência ao Menor, o SAM era responsável pela
assistência aos menores “desvalidos” ou “abandonados”, e tinha por finalidade:

Sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos e
delinqüentes, internados em estabelecimentos oficiais e particulares [...];
recolher os menores em estabelecimentos adequado, afim de ministra-lhes
educação, instrução e tratamento sômato-psíquico, até o seu desligamento
(RIZZINI, 2009, p. 264).

Contudo, o que era pra ser caracterizado como proteção a criança passou a
representar uma grande ameaça, o SAM adquiriu uma imagem negativa e ficou
conhecido como “ SAM – Sem Amor ao Menor”, e “ Fábrica de Criminosos”, esse fato
se deve a corrupção ocorrida, onde verbas foram desviadas e recursos foram
distribuídos sem fiscalização, além dos serviços prestados por esse sistema manter os
mesmos encaminhamentos do Juizado de Menores de 1923, portanto não gerando
benefício algum a crianças e adolescentes.
Neste sentido, após inúmeras tentativas e projetos que extinguissem o SAM, em
1964 surgiu a FUNABEM (Fundação Nacional de Bem Estar do Menor) que extinguiu
definitivamente o Serviço de Assistência ao Menor, a PNBEM (Política Nacional do
Bem – Estar do Menor) e a FEBEM (Fundação Estadual de Bem Estar do Menor). A
partir de 1964 a infância passou a ser vista como um problema de segurança nacional,
no âmbito do governo militar, a missão da FUNABEM era cuidar das crianças
abandonadas para que essas não viessem a se envolver com movimentos que
pudessem colocar em risco o regime em vigor no país.
A partir da criação da FUNABEM a educação e a assistência a criança passaram
a ser responsabilidade da família, porém com intermédio do Estado, ocorre que a
conjuntura vivenciada pelo país não permitiu a FUNABEM alcançar esse objetivo e
coube ao órgão criar uma rede de internação aos menores que colocavam em risco a
7

O desenvolvimento de políticas sociais no Brasil ocorreu no governo de Vargas, onde a família e a
criança das classes trabalhadoras passaram a ser alvo de inúmeras ações do governo, num período em
que um contingente significativo de mulheres começou a se lançar no mercado de trabalho, provocando
mudanças na estrutura e dinâmica familiares (RIZZINI, 2009, p. 25).
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segurança nacional. Em meio a esse processo em 1979 houve uma revisão ao Código
de Menores de 1927 e este foi substituído pelo Código de Menores de 1979 que
inaugurou a doutrina do menor em situação irregular8, era responsabilidade do juiz de
menores decidir o que seria melhor para a criança em situação irregular, entretanto o
principal objetivo do Código era a integração sociofamiliar, porém este objetivo não era
atingido com êxito, uma vez que a crise econômica no fim da década de 1970 trouxe
consequências a classe trabalhadora que passou a não ter condições de criar seus
filhos, ficando sob responsabilidade do Estado dar atendimento a essas crianças.
A crise econômica afetou também os cofres públicos do Estado que realizou
cortes nos gastos destinados as áreas sociais, esse fato consequentemente prejudicou
os objetivos da FUNABEM:
o preço de cada criança e adolescente internado custava muito aos cofres
públicos e os objetivos de reeducação e integração social ficavam cada vez
mais distantes. Sem ampliar o acesso às políticas educacionais, de habitação,
saúde e elevação dos rendimentos do trabalho, o internamento de menores era
uma medida de urgência que carecia de eficácia frente ao grave problema de
abandono das famílias em situação de pobreza (COSTA e MANDALOZZO,
2007,p. 104).

A abertura política ocorrida nos anos de 1980 inaugurou o processo de
redemocratização do país, Segundo Costa e Mandalozzo (2007), em 1985 com o fim
do regime militar o modelo de atendimento da FUNABEM e das FEBEMs começaram a
ser criticados, e o internamento passou a ser a última medida dentro de um sistema de
proteção nos casos de infrações praticadas por crianças e adolescentes.
Nesse sentido a questão do “menor” passou a ser vista sob a ótica da questão
social, visto que as crianças e adolescentes excluídos pertenciam a famílias
empobrecidas, neste contexto iniciaram-se vários movimentos organizados pela
sociedade civil, instituições filantrópicas e não governamentais que exigiam do Estado
mudanças que revertessem a situação da criança e da família brasileira. O Código de
Menores também foi duramente questionado, uma vez que a pobreza não seria o
determinante para destituição do pátrio poder, e o internamento passou a ser visto
como uma medida violenta e ineficiente. Outra questão que ganhou relevância foi o
trabalho infantil, a situação das famílias empobrecidas levava as crianças ao trabalho
precoce, o que trazia sérias consequências para a vida social das mesmas; neste
período o governo Sarney criou programas que protegiam o trabalho dos adolescentes
8

O problema da criança marginalizada era visto como uma “patologia social”, a criança ou adolescente
pobre, vítimas de maus-tratos ou ator de ato infracional estaria sob a condição patológica de
irregularidade. (RIZZINI, 2009, p. 28)
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por meio de uma visão pedagógica de aprendizado,9 as FEBENS também iniciaram
uma proposta de desinternação dos adolescentes que passavam o dia trabalhando e
regressavam para a Instituição no período da noite.
A mobilização dos movimentos sociais foi um fator decisivo para o sistema de
proteção social inaugurado na nova Constituição. As políticas públicas destinadas à
criança e ao adolescente ganharam destaque no cenário nacional a partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988, que rompeu com o quadro esboçado
até então, quando a noção de irregularidade passou a ser vista como uma política
repressiva,
As estatísticas sociais retratavam uma realidade alarmante. Parcelas
expressivas da população infanto-juvenil pertenciam às famílias pobres ou
miseráveis. Eram cerca de 30 milhões de “abandonados” ou “marginalizados”,
contradizendo a falácia da proporção minoritária dessa população (RIZZINI,
2009, p.28).

Os movimentos sociais organizados nesse período resultaram na proposta do
artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que assegura prioridade absoluta a essa
população, sendo dever do Estado, da família e da sociedade protegê-las de qualquer
forma de violação de direitos, o artigo 227 representou uma revolução na fragmentação
das políticas públicas voltadas a esse público, viabilizando a articulação e a
flexibilidade, este artigo define que as políticas destinadas a criança e ao adolescente
só terão resultados eficazes e eficientes, se forem integradas e intercomplementares. O
artigo 227, segundo Antônio Carlos Gomes da Costa está dividido em três blocos,
O primeiro bloco de direitos forma o direito à sobrevivência da criança. Para
isso é preciso que haja o respeito á vida, á saúde, á alimentação. O segundo
elenco de direitos inclui o direito à educação, cultura, lazer e profissionalização.
Ou seja, o direito ao desenvolvimento pessoal e social, o direito da criança
desenvolver aquelas potencialidades que ela trouxe consigo ao nascer. E o
terceiro elenco diz respeito ao direito à liberdade, ao respeito, à dignidade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocar á criança e o adolescente a
salvo de toda forma de negligência, discriminação e exploração, violência,
crueldade e opressão. É o respeito á integridade física, psicológica e moral da
criança e do adolescente (COSTA, p. 116, 1995).

Seguindo uma reflexão internacional o Brasil que vivenciava um momento de
reestruturação política ratificou o tratado – Convenção Internacional dos Direitos da

9

Neste período iniciaram as experiências de atendimento aos adolescentes carentes através de
convênios que garantiam trabalho sob a forma de aprendizado, além das tentativas de encaminhamento
para o mercado de trabalho formal. (COSTA e MADALOZZO, 2007, p.107.)
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Criança e do Adolescente (CDC)10, elaborado pela Organização das Nações Unidas
(ONU) em 1989, este documento reconhece a condição peculiar de desenvolvimento
dos meninos e meninas e passou a ser um instrumento jurídico específico para
proteger os direitos da criança e do adolescente, neste sentido o Brasil foi o primeiro
país a ratificar o documento.
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma conquista da população
resultante de todo esse processo, que rompeu definitivamente com a doutrina de
situação irregular, trazendo novas perspectivas no âmbito dos direitos destinados a
criança e ao adolescente, esta lei passa a considerar as crianças e os adolescentes
como sujeito de direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e
destinatários de prioridade absoluta.
A Lei 8.069/90 reconhece os direitos já garantidos na Constituição Federal e na
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, trazendo para o âmbito jurídico,
a doutrina da Proteção Integral, integrando os direitos civis, políticos, econômicos,
sociais e culturais, por meio da união das ações da sociedade civil e do próprio Estado.
Segundo estudos do CEDCA – Conselho Estadual de Defesa da Criança e do
Adolescente, em seu livro Política de Atendimento Dos Direitos Da Criança e Do
Adolescente No Estado Do Paraná, o Estatuto está dividido em dois livros, no Livro
Primeiro encontram-se os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, sem
exclusão de qualquer natureza, garantindo-se o acesso e os mecanismos e
instrumentos à disposição da cidadania para assegurar a integridade física, mental e
moral, já no segundo Livro, chamado de Parte Especial trata da Política de
Atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de risco pessoal e
social, dispondo sobre as linhas de ação, diretrizes, entidades e formas de atendimento
desta política.
Neste contexto os direitos das crianças e adolescentes passaram a fazer parte
das políticas sociais e se tornou completo com a regulamentação de outras políticas,
como a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), Lei de Diretrizes e Base da Educação
LDB (Lei 9.394/96) e a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93), além da
criação destas, criou-se também órgãos que atuam no sistema de garantia de direitos
destinados a essa população, dentre eles encontram-se os Conselhos Tutelares,
Conselhos de Direitos (nacional, estadual e municipal), Varas da Infância e da
Juventude, Promotorias da Infância, Centro de Apoio Operacional, Defensoria Pública,
Delegacias Especializadas e Núcleos de Proteção.
10

Este tratado é reconhecido e ratificado em todo o mundo com adesão de 192 países.

13

Após a implementação do ECA em 1990, a política de atendimento voltada a
criança e ao adolescente ganha clareza e hierarquização dos mecanismos de defesa e
estratégias. Assim, podemos citar alguns artigos desse estatuto relacionados às
diretrizes e linhas de ação da política de atendimento.
O artigo 86 promulga que a política de atendimento deve ser realizada por meio
de ações conjuntas governamentais e não governamentais nas três esferas da
administração pública.
O artigo 87 determina as linhas de ações da política de atendimento. A primeira
linha de ação diz respeito as políticas sociais básicas: saúde, educação, cultura,
esporte, lazer, habitação, trabalho entre outros.
A segunda linha de ação refere-se a políticas e programas de assistência social,
já a terceira enfatiza a política de proteção especial e por fim, a quarta linha de ação
abrange a política de garantias, responsáveis pelos direitos no âmbito jurídico.
Para garantir plenamente os direitos de cidadania da criança e do adolescente
tais linhas devem estar articuladas e integradas operacionalmente entre si.
A partir da promulgação do ECA as políticas de atendimento integral ganham
visibilidade e passam

a adotar os princípios básicos de descentralização político-

administrativa, onde a Constituição Federal restringiu o papel dos Estados e ampliou as
competências e responsabilidades dos municípios.
A atual extensão da política de atendimento requer sinergias entre as instâncias
de deliberação, no sentido de superar a fragmentação dos programas e serviços. Essa
proposta deu origem a estruturação do Sistema de Garantia de Direitos – SGD, criado
pelo Conselho Nacional da Criança e do Adolescente – Conanda, pela resolução 113,
em 19 de abril de 2006 que prevê diretrizes para institucionalização e fortalecimento
desse sistema, sendo possível então, um desenho mais organizado nesse conjunto.
Assim, SGD é definido por LESSA, 2011,
como a articulação e a integração das instancias públicas governamentais e da
sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento
dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos
humanos da criança e do adolescente nos níveis federal, estadual, distrital e
municipal (LESSA, 2011, p.97).

O SGD determina ainda que os órgãos públicos e sociedade civil que integram
esse sistema deverão exercer suas funções em rede. Outro mecanismo que soma para
a garantia de direitos dessa população é o Plano Decenal que começou a ser
elaborado em 2009, na 8ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
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Adolescente, esse instrumento prevê as diretrizes da Política Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente para os próximos 10 anos. Seu principal objetivo é nortear e
cobrar do poder público a implementação de políticas que garantam os direitos da
criança e do adolescente, em todas as esferas públicas.
Entretanto, os avanços alcançados pelas legislações ainda não garantem em
sua totalidade os direitos previstos em Lei. Esta conquista se vê ameaçada por graves
retrocessos, ou por políticas públicas e sociais que não contemplam o enfoque de
direitos.
Diante deste contexto, cabe a nós e as autoridades competentes intensificar as
ações de garantias de direitos e alinhar as políticas sociais e/ou públicas com os
setores responsáveis para a efetivação destes, somente assim poderemos disseminar
a cultura de proteção da criança e do adolescente.
Frente ao exposto, compreendendo a criança e o adolescente como cidadãos de
direitos em suas variadas faces.
1.3 MARCO LEGAL ESTADUAL
No Estado do Paraná não existiu uma unidade intitulada como FEBEM, mas a
Escola para Menores Professor Queiroz Filho (1965) lhe fazia as vezes, com suas
atividades pautadas pelas diretrizes nacionais. Esta Escola atendia somente os
adolescentes do sexo masculino que praticassem condutas delituosas ou antissociais,
sendo que a triagem e o encaminhamento desses adolescentes eram realizados pelo
Instituto de Assistência ao Menor (IAM), órgão responsável pela Política de Bem-Estar
do Menor no Estado.
As primeiras unidades que atendiam separadamente os adolescentes e os
adultos no Paraná foram o Instituto Disciplinar (1918), a Escola de Reforma e
Preservação Masculina (1926), que se uniu ao Instituto Disciplinar na Estação
Experimental do Bacacheri (1928), e a Escola de Reforma do Canguiri (1933).
Posteriormente foi instalada, em 1936, no litoral paranaense, a Escola de Pescadores
Antônio Serafim Lopes, que perdurou até 1955, e juntamente com a Escola de Reforma
recebia os adolescentes “delinquentes” e os abandonados de todo o Estado.
Para as meninas, destacam-se as seguintes instituições: o Abrigo e Escola de
Preservação Feminina e a Escola de Reforma Feminina (1926), as Unidades Sociais
Hermínia Lupion e Ivone Pimentel, que compunham o IAM, e a Unidade Social Joana
Miguel Richa (1985), hoje Centro de Socioeducação Joana Miguel Richa.
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No Estado do Paraná foram promulgadas algumas leis que versam sobre os
direitos das crianças e dos adolescentes e merecem ser ressaltadas. A primeira delas a
ser aqui abordada refere-se à Lei Estadual nº 9.579, de 1991, que criou o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/PR), que é um órgão de
natureza estatal especial, caracterizando-se como instância pública essencialmente
colegiada, composto de forma paritária, com 12 representantes governamentais e 12
não governamentais, com fulcro no determina do pelo art. 88, II, do Estatuto.
Dentre as atribuições do CEDCA/PR destacam-se a formulação e deliberação
sobre a política de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do
adolescente; o acompanhamento e avaliação da proposta orçamentária do governo do
Estado; a deliberação sobre as prioridades de atuação na área da criança e
adolescente, visando a garantir a universalidade de acesso aos direitos preconizados
pelas leis vigentes; o controle das ações de execução da política estadual de
atendimento à criança e ao adolescente em todos os níveis.
Outra atribuição de suma importância é a gestão do Fundo Estadual para a
Infância e a Adolescência (FIA/PR), criado pela Lei Estadual nº 10.014, de 1992. O
FIA/PR tem por objetivo captar e aplicar recursos destinados a programas de proteção
especial à criança e ao adolescente expostos à situação de risco pessoal e social e a
projetos de assistência social. Este Fundo é composto por recursos de duas fontes
principais: a primeira é formada por recursos vinculados arrecadados com 10% da taxa
de saúde, 10% da taxa de segurança pública e 10% da taxa de fiscalização do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN); a outra fonte é composta por doações
de pessoas físicas ou jurídicas, dedutíveis do Imposto de Renda. Reitera-se que o FIA
é gerido pelo CEDCA, que delibera sobre a destinação dos recursos conforme suas
diretrizes prioritárias. Ressalte-se, ainda, que o FIA/PR é um dos maiores do Brasil em
aporte

de

recursos

vinculados

e

tem

alta

relevância

no

financiamento

e

cofinanciamento de ações para a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes
no Estado do Paraná.
O CEDCA/PR reúne-se mensalmente, em reuniões abertas ao público, com o
funcionamento de câmaras setoriais que têm a função de propor as políticas
específicas no âmbito de sua competência e emitir pareceres, submetendo-os à
apreciação e deliberação em reunião plenária do Conselho.
Outra normativa a se destacar é a Lei Estadual nº 15.200/2006, que instituiu o
Programa Estadual de Aprendizagem para o Adolescente em Conflito com a Lei
(Programa Aprendiz), dirigido ao atendimento a adolescentes com idade entre 14 e 18
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anos submetidos a medidas socioeducativas, assim como os beneficiados com a
remissão. Dentre os objetivos do programa destaca-se a garantia da continuidade do
processo de formação do adolescente que cumpre medida socioeducativa, com a
criação de oportunidades de ingresso do adolescente no mercado de trabalho. Devem
ser estimulados nesse processo o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades
e das atitudes, o senso de responsabilidade e a iniciativa dos adolescentes através da
consciência de seus direitos e deveres enquanto cidadãos, bem como de valores
éticos.
A Lei Estadual nº 17.147/2012 obriga os hotéis, motéis, pensões e
estabelecimentos congêneres a afixarem cartazes com as exigências legais para
hospedagem de crianças e adolescentes. Nesses termos, os cartazes devem conter a
inscrição de que “é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel,
pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos
pais ou responsável (art. 82 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente)”. O descumprimento dessa obrigação sujeita o
estabelecimento infrator a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada em
dobro no caso de reincidências.
A Lei Estadual nº 17.055/2012 assegura o acesso gratuito, aos menores de 12
anos acompanhados de responsável, às atividades desportivas realizadas em estádios
e ginásios localizados no Estado do Paraná.
Ainda, cabe salientar a Resolução nº 004/2011 do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre diretrizes básicas para a
prática

esportiva

considerando

o

direito

fundamental

ao

esporte

e

à

formação/profissionalização de crianças e adolescentes atletas, visando a assegurar o
cumprimento de todos os seus direitos fundamentais. Esta Resolução preceitua que a
atividade esportiva envolvendo crianças e adolescentes deve observar sua peculiar
condição de desenvolvimento e ser implementada como parte do seu processo
educacional, inserida e promovida prioritariamente no ambiente escolar. Foram
estabelecidas inúmeras normas com o intuito de assegurar a proteção integral à
criança e ao adolescente atletas e a estimulação do seu contato com a família,
garantindo-se inclusive a visita familiar. Assim, criou-se o dever das entidades de
prática de desporto de proporcionarem o atendimento por equipe multiprofissional
composta por profissionais da educação física, serviço social, psicologia, pedagogia,
médico, odontologista e fisioterapeuta.
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É necessário que as entidades de prática esportiva estejam inscritas nos
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs) e que
tenham o registro dos seus programas de aprendizagem respectivos, sendo que estes
Conselhos serão responsáveis pela fiscalização semestral dessas entidades.
Importante dispositivo foi criado em função da prática de agenciamento de crianças e
adolescentes, que determina que não será admitida a emissão de procuração para
terceiros na qual os pais ou representantes outorguem poderes específicos para o
exercício de atos inerentes ao poder familiar. Foram proibidas também autorizações e
permanência dos atletas em locais distantes da família natural sem a prévia
regularização do responsável legal, além de viagens ao exterior e outras medidas que
indiquem a possibilidade de exploração comercial do atleta em formação ou práticas de
tráfico.
Com essa análise, constata-se que a partir da promulgação da CF/1988 e do
Estatuto todas as pessoas que se encontrem na peculiar condição de desenvolvimento
de suas personalidades, com idade inferior a 18 anos de idade, são titulares de direitos
individuais

e

garantias

fundamentais

asseguradas

constitucionalmente

e

instrumentalmente operacionalizadas através do Estatuto e de outros diplomas legais
que o complementam. As leis que versam sobre crianças e adolescentes devem ser
implementadas, pois, a partir da interpretação orientada pela doutrina da proteção
integral, enquanto opção política adotada e (re)alinhamento com a diretriz internacional
dos direitos da criança e do adolescente (RAMIDOFF, 2008, p.41).
No entanto, verifica-se que a mera existência de leis que estabeleçam
positivamente os direitos fundamentais e sociais não basta para mudanças concretas
na realidade. É necessária a efetivação desses direitos, mediante uma estrutura que os
assegure materialmente. Nesse sentido, o Estatuto inovou trazendo mecanismos e
princípios de extrema relevância que buscam essa transformação, viabilizando e
tornando obrigatória a concretização desses direitos a partir da implementação de
políticas públicas e com a articulação do poder público e da sociedade.
1.4 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
No Município de São José dos Pinhais o CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente) foi instituído pela Lei 24/91 de 28 de maio de
1991. Em 1992, pelo Decreto 208/1992, foi estabelecido o Regimento do CMDCA.
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A regulamentação do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente) se deu pelo Decreto 170/1995.
A Lei 44/95 dispõe sobre a criação e normas de funcionamento do Conselho
Tutelar de São José dos Pinhais, alterada pela Lei 788/2005 que criou a segunda
unidade de atendimento na região do Afonso Pena.
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2PRINCÍPIOS E EIXOS NORTEADORES
Com o objetivo de fortalecer a titularidade dos direitos fundamentais da criança e
do adolescente, bem como de forma a auxiliar na organização das ações previstas no
Plano de Ação, o Estado do Paraná adotou Eixos Norteadores distintos daqueles
traçados pelo CONANDA. No entanto, todos os eixos utilizados pelo CONANDA para a
Política Nacional estão contemplados nos capítulos do Plano e nas ações
estabelecidas. O Município de São José dos Pinhais optou por seguir a forma de
estruturação do Plano Estadual conforme demonstra o Capítulo 2 extraído do Plano
Estadual Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente que segue.
2.1 PRINCÍPIOS
2.1.1 Universalidade dos Direitos com Equidade e Justiça Social
A noção de universalidade dos direitos está intrinsecamente ligada à dignidade
da pessoahumana e à igualdade. Todos os seres humanos possuem a mesma
condição de humanidadee, por isso, são dignos de igual proteção jurídica. Portanto, a
igualdade é a base dauniversalidade dos direitos, sendo que a condição de ser pessoa
é o único requisito para suatitularidade.
Em um contexto de diversidades e desigualdades socioculturais, relacionar o
conceito deuniversalidade dos direitos ao de equidade e justiça social implica
reconhecer as especificidadese necessidades de determinados grupos e conferir
atenção especial aos mais frágeis.
Assim, é necessário empregar maiores esforços na concretização dos direitos
dos mais vulneráveis,como no caso das crianças e dos adolescentes, a fim de que
todas as pessoas sejamrespeitadas em sua condição de humanidade e tenham seus
direitos fundamentais devidamenteefetivados.
2.1.2 Igualdade e Direito à Diversidade
Todas as pessoas têm direito a ser respeitadas e valorizadas da mesma forma
pelo Estadoe pela sociedade, de modo que não são cabíveis tratamentos
discriminatórios ou preconceituosos.
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O direito à igualdade das crianças e adolescentes assenta-se na premissa de
quetodos eles, “independentemente da situação fática em que se encontrem, merecem
igualdadejurídica, merecem receber da sociedade um único e igualitário regime de
direitos fundamentais,livre de tratamento discriminatório ou opressivo” (MACHADO,
2003, p.50).
Na concretização da própria igualdade, é necessário considerar e respeitar os
indivíduoscomo pessoas genuinamente humanas, ricas em diversidades culturais,
étnico-raciais, econômicase sexuais, dentre inúmeras outras formas concretas de
expressão humana. O direitoà diversidade revela-se como uma faceta da igualdade,
implica reconhecer e respeitar a pluralidadehumana em suas mais variadas
manifestações.
Não se permite, nessa perspectiva, a discriminação das crianças e dos
adolescentes emrazão da raça, cor, nacionalidade, origem, sexo, religião, opinião,
status social, incapacidadeou qualquer outra circunstância sua, de seus pais ou
responsáveis. Todas as crianças e osadolescentes, independentemente de suas
características pessoais, são dignos do mesmorespeito, valorização e da mesma gama
de direitos fundamentais.
2.1.3 Proteção Integral para a Criança e o Adolescente
O princípio da proteção integral compreende o conjunto de direitos e suas
garantias asseguradosespecificamente às crianças e aos adolescentes em função de
sua condição peculiarde pessoas em desenvolvimento. Isto porque o processo de
formação física, psíquica e emocionalpelo qual as crianças e adolescentes passam
resulta em maior vulnerabilidade, fatoque enseja a concessão de um regime de direitos
especiais

e

direcionados

às

necessidadesespecíficas

inerentes

ao

seu

desenvolvimento.
A adoção da proteção integral segue o entendimento internacional expresso na
Declaraçãoda ONU que apregoa que “a criança, por motivo da sua falta de maturidade
física e intelectual,tem necessidade de uma proteção e cuidados especiais,
nomeadamente de proteçãojurídica adequada, tanto antes como depois do
nascimento”.
Esses direitos especiais das crianças e dos adolescentes, expressos no art. 4º,
caput, doEstatuto, visam a assegurar o integral desenvolvimento das potencialidades,
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com vistas atorná-los adultos livres, dignos e plenos em suas capacidades e
possibilidades humanas.
2.1.4 Prioridade Absoluta para a Criança e o Adolescente
O direito à prioridade absoluta assegurado às crianças e aos adolescentes
contempla aprimazia em receber proteção e socorro, precedência no atendimento nos
serviços públicose preferência na formulação e execução das políticas e, ainda, na
destinação de recursospúblicos. Exigem-se, pois, comportamentos positivos por parte
da sociedade e do poder públicoem todas as suas esferas, municipal, estadual e
federal.
No entanto, as hipóteses aqui elencadas, presentes no art. 4º, parágrafo único,
do Estatuto,não são taxativas, considerando-se as variadas situações e formas como
deverá ser asseguradaa absoluta prioridade às crianças e aos adolescentes.
A prioridade absoluta tem como finalidade a concretização dos direitos
fundamentais dascrianças e dos adolescentes, viabilizando sua efetividade e
garantindo-lhes, assim, o plenodesenvolvimento físico, mental e intelectual, com a
satisfação não somente das necessidadesbásicas, mas das condições que propiciem
uma vida digna e de qualidade.
2.1.5 Reconhecimento das Crianças e dos Adolescentes como Sujeitos de
Direitos
O reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos
significacompreendê-los como dignos de todos os direitos inerentes à pessoa humana,
embora oexercício de alguns seja postergado devido à falta de capacidade específica
para a práticade determinados atos. Estereconhecimento representa a afirmação de
que as crianças e osadolescentes têm plena titularidade jurídica de todos os direitos
fundamentais.
As crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos que possuem, inclusive,
maior proteçãoe mais direitos que os indivíduos adultos. Além de titularizarem todos os
direitos comunsa todas as pessoas, eles também estão acobertados pelo conjunto de
direitos

especiaisdecorrentes

de

sua

condição

peculiar

de

pessoas

em

desenvolvimento conglobados peloprincípio da proteção integral, conforme já exposto.
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2.1.6Descentralização Político-Administrativa
A partir da CF/1988, com o pacto federativo, os municípios assumiram
competências eatribuições até então privativas e centralizadas na União e nos Estados.
O município passoua ter o poder de definir estratégias para atender às suas
necessidades de execução direta deatendimento. A diretriz da municipalização do
atendimento estabelece que cabe aos municípiosa criação e manutenção de
programas específicos que permitam atender às peculiaridadese necessidades das
crianças e adolescentes em seu território (art. 88, I, Estatuto).
A política de atendimento às crianças e adolescentes deverá ser formulada e
implementadapor

meio

da

descentralização

político-administrativa,

cabendo

a

coordenação e a elaboraçãode normas gerais à esfera federal, e a gestão e execução
dos respectivos programasàs esferas estadual e municipal, bem como a entidades
beneficentes e de assistência social(art. 204, I, CF).
A União e os Estados deverão fornecer o suporte técnico e financeiro para que
os municípios,que também contribuirão com recursos próprios, criem e mantenham as
estruturasnecessárias ao atendimento de crianças, adolescentes e suas respectivas
famílias, possibilitando-lhes a construção das suas redes de proteção locais
(DIGIÁCOMO, 2012c). As diferençasestruturais de municípios precisam ser levadas em
conta na normatização e para ofinanciamento de políticas da área, tentando eliminar
problemas de desigualdade na capacidadede proteção e promoção dos direitos das
crianças e adolescentes.
2.1.7 Participação e Controle Social
A formulação das políticas públicas de atendimento aos direitos das crianças e
dos adolescentese o controle das ações em todos os níveis seguirão a diretriz da
participação popular,por meio de organizações representativas (arts. 204, II e 227, § 7º,
da CF/1988). O Estatuto,nesse sentido, determina a criação de conselhos municipais,
estaduais e nacionaldos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e
controladores das ações emtodos os níveis, assegurada a participação popular
paritária por meio de organizações representativas,segundo leis federal, estaduais e
municipais (art. 88, II).
Oportuno salientar que as entidades representativas da sociedade civil,
intituladas

comoentidades

sociais

ou

sob
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a

forma

de

organizações

não

governamentais, são responsáveis,ainda, por executar parcela das políticas públicas
para as crianças e os adolescentes, comfulcro no art. 204, I, da CF/1988.
A participação da sociedade civil na formulação e controle das políticas públicas
mostra-se imprescindível para viabilizar a rede de promoção, proteção e defesa dos
direitos dascrianças e dos adolescentes. Destacam-se nessa função os conselhos de
direitos, de composiçãoparitária entre governo e sociedade civil, que exercem papel
fundamental nessa estrutura,visto que, além de serem órgãos deliberativos de políticas
públicas em prol desse público,exercem papel fiscalizador, certificando-se do fiel
cumprimento não apenas do princípioda prioridade absoluta à criança e ao
adolescente, mas também de todos os demais princípiosque regem a administração
pública (DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 2011, p.141-142).
2.1.8 Intersetorialidade e Trabalho em Rede
A complexidade das situações vivenciadas pelas crianças e adolescentes, bem
como aorganização das políticas públicas por setores ou segmentos, impõem que o
atendimentoàs crianças e aos adolescentes seja realizado de forma articulada e
intersetorial para queseja prestado completa e satisfatoriamente. O Estatuto prevê essa
necessidade no art. 86,ao estabelecer que a política de atendimento será
implementada por meio de um conjuntoarticulado de ações governamentais e não
governamentais no âmbito da União, dos Estados,do Distrito Federal e dos Municípios.
A concepção de intersetorialidade fundamenta-se no padrão relacional de
trabalho entresetores, ou seja, enfatiza os vínculos entre os grupos, entre as
burocracias, entre as políticas,exigindo um olhar para o trabalho produzido em
conjunto, para atingir um objetivo comum.
O prefixo “inter” indica o estabelecimento de relações. Este conceito, portanto,
ultrapassa aideia de simplesmente agregar ou acumular produtos ou ações de áreas
diferentes e historicamentefragmentadas pelas especialidades de funções, bem como
supera a abordagem isoladapara tratar de problemas sociais complexos. A
intersetorialidade rompe com modelosantigos de administração construindo novos
desenhos organizacionais com estruturas dehierarquia plana e cooperativa.
O modelo do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
ancora-se nessaideia de articulação setorial compondo-se por diversos órgãos,
entidades e atores sociais,aos quais incumbe atuar de forma integrada e
interdependente na construção de uma verdadeira“rede de proteção social”. Essa rede
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deve ter ações voltadas à prevenção e à proteçãodas crianças, dos adolescentes e de
suas famílias, implementadas por meio de políticas públicasdo Poder Público com a
participação da sociedade civil (DIGIÁCOMO, 2012c).
A

intersetorialidade

e

trabalho

em

rede

implicam,

desse

modo,

o

desenvolvimento deações de diversos setores relacionados às políticas sociais
básicas, aos serviços de proteção,à assistência supletiva, à proteção jurídico-social e à
defesa de direitos, que devem trabalharde forma articulada, complementar e integrada,
a fim de que se viabilize a efetivação dosdireitos das crianças e dos adolescentes.
2.1.9Melhor Interesse da Criança e do Adolescente
O princípio do melhor ou superior interesse da criança e do adolescente
estabelece queos interesses destes devem sempre prevalecer em situações nas quais
estejam em conflitoos seus interesses e os de outras pessoas, como os de seus pais,
por exemplo, com vistas àproteção integral e à plena salvaguarda dos direitos
daqueles.
O princípio do superior interesse da criança e do adolescente é largamente
utilizado paradirecionar a aplicação das normas jurídicas nos inúmeros casos concretos
não previstos emlei. O Estatuto corrobora a relevância desse princípio mencionando-o
expressamente emalgumas oportunidades, como na aplicação das medidas de
proteção e na verificação sobrea permanência de criança ou adolescente em
acolhimento institucional.
Apesar de ser mais aplicado nesses casos, o princípio do superior interesse da
criança edo adolescente também deve nortear todas as ações e decisões concernentes
a esse públicotomadas pelas autoridades públicas e pelos dirigentes de instituições
privadas. Orienta, portanto,a atuação do legislador e do administrador público, que
devem observar o que atendeao melhor interesse das crianças e dos adolescentes nos
momentos da formulação de leis epolíticas públicas direcionadas a eles.
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2.2 EIXOS NORTEADORES
2.2.1Direito à Vida e à Saúde
A CF/1988 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criançae ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à
saúde, além de diversos outrosdireitos que possibilitam a fruição de uma vida digna e
de qualidade. Ademais, preceitua quea saúde constitui direito de todos e dever do
Estado, “garantido mediante políticas sociaise econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universale igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art.196, CF/1988).
Especificamente, é assegurado que toda criança e adolescente têm direito à
proteção, àvida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimentoe o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas
de existência (art. 7º,Estatuto). De fato, a vida e a saúde consubstanciam-se como os
direitos mais essenciais eprimários de todos os direitos fundamentais, pois somente a
partir de sua realização existerazão para que os demais sejam efetivados. Assim, os
direitos à dignidade, ao respeito, à educação,ao esporte, à convivência familiar, entre
outros, gravitam em torno do direito à vida,que tem a saúde como premissa que
possibilita sua manutenção.
Deodato Rivera assevera, inclusive, que a ordem dos direitos fundamentais
regulamentadospelo Estatuto1 que assegura primeiramente a vida e a saúde, e depois
os demais direitosfundamentais, é proposital, significando uma ordem em que os
direitos à vida e à saúde sãodireitos-fins, para os quais os demais são direitos-meios
(RIVERA, 2005, p.97). De modo que,se por um lado os direitos-meios perdem sentido
com a violação dos direitos-fins, estes nãosão concretizados de forma digna se aqueles
não forem devidamente realizados.
Enquanto sujeitos de direitos que se destacam por sua peculiar condição de
pessoas emdesenvolvimento, as crianças e os adolescentes necessitam de maior
atenção e proteçãonesse momento. O conceito de saúde, conforme define a
Organização Mundial de Saúde(OMS), não se restringe a ações isoladas de tratamento
ou prevenção de doenças, mas compreendeo completo bem-estar físico, mental e
social (OMS, 2012).
A concepção sobre direito à saúde das crianças e dos adolescentes, com mais
razão, vistoque envolve a proteção integral, ultrapassa os cuidados de assistência
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médica e engloba odesenvolvimento integral do seu ser, sem qualquer forma de
restrição às suas potencialidades,“com efetivo acesso a todos os meios, serviços e
programas que assegurem e promovama sua saúde, com respeito e integração do seu
acervo étnico, familiar, cívico, cultural no projetoque poderá cultivar para a sua vida
pessoal e comunitária” (LIMA, 2012).
Garante-se o acesso universal e igualitário a ações e serviços de promoção,
proteção erecuperação da saúde, assegurada a atenção integral à saúde das crianças
e dos adolescentespelo Sistema Único de Saúde (SUS). As crianças e os adolescentes
com deficiência têmdireito a atendimento especializado e o poder público deve fornecer
gratuitamente os medicamentos,próteses e recursos relativos ao tratamento e
reabilitação aos que necessitarem(art. 11, §§ 1º e 2º, Estatuto).
Partindo dessas premissas, os cuidados com a vida e com a saúde da criança
começamainda antes de seu nascimento, com o acompanhamento médico pré-natal,
dispensando-setambém atenção especial logo após o nascimento, durante o período
perinatal. Assim, cabeao Poder Público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz
que dele necessitem (art. 8º,§ 3º do Estatuto, e art. 5º, LXIX, da CF/1988).
O período de vida intrauterina, bem como o primeiro trimestre de vida do recémnascido,são considerados críticos e vulneráveis, em que “os cuidados de saúde devem
ser abrangentese com um enfoque multidisciplinar, integrando a gestante, o seu
concepto, a sua família,inclusive o pai responsável pela gestação e todas as etapas da
gravidez, do parto” (EISENSTEIN,2005, p.58), estendendo-se os cuidados especiais
até o primeiro ano de vida dorecém-nato. O acompanhamento da equipe de saúde em
visitas periódicas após o parto atéesse período é essencial, na medida em que busca
essencialmente diminuir fatores de risco associados a complicações da gravidez, parto
e puerpério, além da mortalidade neonatal etardia.
Mais essenciais ainda revelam-se os cuidados com a gestante adolescente, pois
além denecessitar de maiores cuidados, por ser gestante, não se encontra com seu
próprio desenvolvimentocompleto, tornando-se mais vulnerável a complicações
oriundas da gravidez edo parto. Por esses motivos, a gravidez na adolescência é
considerada de maior risco pelosistema de saúde e deve ter prioridade nas suas
políticas de atendimento.
Cumpre enfatizar que, como condição indispensável para a manutenção da vida
e da saúdee, por conseguinte, para a fruição dos demais direitos fundamentais, está a
alimentação. ALei nº 11.346/2006 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (SISAN),prevendo expressamente que a alimentação adequada é direito
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fundamental do ser humano.A fim de garantir a efetivação desse direito, a lei determina
que sejam adotadas políticas eações que promovam a segurança alimentar e
nutricional da população, com o acesso regulare permanente de alimentos de
qualidade. No que se refere especificamente às crianças eaos adolescentes, a
alimentação adequada é elemento crucial para o sadio e integral desenvolvimento,visto
que eventual falta de nutrientes pode resultar em consequências danosaspermanentes.
Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno, capaz ainda de
estabelecervínculo entre mãe e filho, fortalecendo a formação da autoestima, da
resiliência e davisão positiva do mundo. Vínculos pouco amorosos ou inseguros
conduzem a problemasemocionais posteriores. O vínculo seguro significa amor com
sensibilidade, aconchego, sintonia;significa reparar rupturas, negociar caminhos da
vida, atravessando adversidades esuperando obstáculos (BRASIL, 2010, p.14-17).
Vale destacar que, visando à proteção do saudável desenvolvimento da criança,
primordialmentena primeira época de vida, e ao necessário vínculo entre mãe e filho, é
dever dopoder público, empregadores e instituições oferecer condições adequadas ao
aleitamentomaterno, inclusive aos filhos de mães submetidas à privação da liberdade
(art. 9º, Estatuto).A proteção à maternidade também está assegurada na CLT e na
CF/1988, sobretudo com alicença maternidade e descansos especiais para
amamentação.
Outra iniciativa que pode contribuir para o incremento da prevalência do
aleitamentomaterno é a Estratégia Mulher Trabalhadora que Amamenta, por meio da
implantação desalas de apoio à amamentação nas empresas, bem como do estímulo
para a adesão ao ProgramaEmpresa Cidadã. As salas de apoio à amamentação têm
por objetivo criar no trabalhocondições de amamentação e/ou extração, coleta e
armazenamento do leite materno, paraque as crianças sejam beneficiadas em receber
o leite materno mesmo quando a mãe retornaao trabalho (BRASIL, 2013). Ainda, o
Programa Empresa Cidadã prevê a prorrogação dalicença maternidade, no tocante às
empregadas de pessoas jurídicas, tendo como contrapartidaa dedução de impostos.
Com o objetivo de fortalecer o vínculo criança-família, a legislação nacional e as
Diretrizesde Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente asseguram o direito a
acompanhante,nos casos de necessidade de hospitalização, a todas as crianças e
adolescentes,

bem

comoàs

gestantes.

Esse

direito

gera

a

obrigação

dos

estabelecimentos em prover as condiçõesnecessárias à permanência em tempo
integral do acompanhante, a fim de que seja proporcionadoo devido apoio afetivo e
emocional, além do adequado acompanhamento do tratamento(art. 12, Estatuto).
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Assegurada a prioridade absoluta também na área da saúde, as crianças e os
adolescentestêm direito à primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias, além daprecedência de atendimento nos serviços públicos, na
formulação e execução das políticase na destinação privilegiada de recursos públicos.
Isto porque se considera que a fragilizaçãodas crianças e dos adolescentes por
doenças torna-os ainda mais vulneráveis, agravando afragilidade inerente à própria
condição especial de desenvolvimento.
A saúde mental das crianças e dos adolescentes merece destaque, enquanto
direito individuale de cunho fundamental, que tem se consolidado em uma das
principais expressõesda dignidade da pessoa humana. A proteção integral determina
absoluta prioridade deatendimento sobretudo quando se tratar de pessoa com grave
sofrimento mental, que podeenvolver tanto o aspecto moral, como o espiritual e o
psíquico. A saúde mental das crianças edos adolescentes tem passado, assim, por um
“resgate político e social que se tem alcançadoe construído através dos programas de
assistência integral, prevenção e atendimento especializadoà saúde mental da criança
e do adolescente, então desenvolvidos nos Centros deAtenção Psicossocial InfantoJuvenil” com o apoio institucional por parte do Poder Público(RAMIDOFF, 2008, p.300).
Com o intuito de assegurar o direito à saúde das crianças e dos adolescentes
nos casosem que já exista comprometimento de sua saúde, o Estatuto estabelece
como medidas deproteção a requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalarou ambulatorial, bem como a inclusão em programa
oficial ou comunitário de auxílio,orientação e tratamento a alcoolistas e dependentes
químicos.
No que se refere à promoção da saúde, cabe ao Estado proporcionar políticas
de saneamento básico, alimentação suficiente e de boa qualidade, dentre outras
formas de assegurara população saudável, enquanto a proteção engloba ações de
vigilância sanitária e epidemiológica(MINAYO, 2005, p.66).
É responsabilidade também dos profissionais da área da saúde zelar pelo bemestar esaúde das crianças e dos adolescentes, de forma que quaisquer suspeitas de
violações a seusdireitos, sobretudo casos de maus-tratos, devem ser imediatamente
comunicadas ao ConselhoTutelar e às demais autoridades para averiguação.
A fragilidade da saúde das crianças demanda a existência de programas de
atenção à saúdedirecionados especificamente a essa população, visando à prevenção
de enfermidadesque ordinariamente as afetam, além de campanhas de educação
sanitária para pais, educadorese alunos. Com o mesmo intuito, a vacinação das
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crianças é obrigatória nos casosrecomendados pelas autoridades competentes (art. 14,
Estatuto).
Neste eixo, no Plano de Ação, estarão elencadas todas as ações que visam à
garantia do direitoà vida e à saúde de crianças e adolescentes, pautando a oferta, a
melhoria da qualidadee a garantia de acesso aos serviços públicos. As ações trazem
temas como intervenção contraa obesidade infantil através do esporte, ampliação da
rede de atenção em saúde mental, emespecial envolvendo o uso de álcool e outras
drogas, melhorias na estrutura e nos serviçosda rede de atenção primária à saúde,
incluindo a saúde bucal, organização da atenção materno-infantil, vigilância em saúde,
ações especializadas voltadas a crianças e adolescentescom deficiência e vítimas de
violência, à saúde bucal. Encontram-se também nesta seçãoações de promoção da
segurança e vigilância alimentar e nutricional, além de atividadespreventivas de
afirmação da vida saudável voltadas às crianças e aos adolescentes.
2.2.2Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Os direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade são direitos primordiais de
todos oscidadãos inseridos em um Estado Democrático de Direito. Esses direitos são
asseguradosconstitucionalmente, sobretudo no art. 5º, que contém os direitos e
garantias individuais ecoletivos, e nos arts. 6º e 7º, que elencam os direitos sociais.
Transportados para a realidade da criança e do adolescente, esses direitos
ganham novoscontornos, de maneira que as crianças e os adolescentes têm direito à
liberdade, ao respeitoe à dignidade como pessoas em desenvolvimento, mas
continuam considerados como sujeitosde direitos civis, humanos e sociais (art. 15,
Estatuto).Considerando a peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, que passa
por plenoprocesso de formação física, psíquica e moral, o legislador destaca o que
abrange o direito àliberdade das crianças e dos adolescentes, nos termos do art. 16 do
Estatuto:
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas
as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
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Por certo que essas situações específicas elencadas não são exaustivas, já que
o direito àliberdade se expressa de diversas maneiras em função da multiplicidade de
objetos relacionadosà atividade humana. Deve-se ter em mente que os conteúdos
desses incisos foramdestacados por explicitarem aspectos que o legislador teve como
de mais direta pertinênciaàs crianças e aos adolescentes, mas outras situações não
podem ser excluídas de plano,devendo ser analisadas à luz dos dispositivos
constitucionais e demais normativas sobre amatéria.
A liberdade de ir e vir e de estar são manifestações da liberdade de locomoção,
que ficamlimitadas nos casos determinados por lei, visando à proteção integral (a
exemplo dos arts.75 a 85, Estatuto), e pela própria condição de

desenvolvimento

inerente às crianças e aosadolescentes. Os adolescentes podem ser cerceados em
sua liberdade, ainda, em razão deflagrante de ato infracional ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária.
O motivo pelo qual os logradouros públicos e espaços comunitários foram
mencionadosem separado não significa dizer que somente nesses lugares é
assegurada a liberdade delocomoção da criança e do adolescente. O Estatuto não se
refere aos demais espaços porserem de propriedade privada, de modo que a entrada
ou permanência deles nesses locaisestá adstrita à vontade do titular do bem.
Ainda, a livre circulação das crianças e dos adolescentes pode estar submetida
aos critériosde conveniência e educação dos pais ou responsáveis devido ao poder
familiar. Ante atais ressalvas, José Afonso da Silva salienta que a liberdade de
locomoção deles volta-se especialmentecontra constrangimentos de autoridades
públicas e terceiros, além dos pais e responsáveis,nos casos em que imponham
tratamento abusivo que possibilite a caracterizaçãocomo situação de opressão ou
violência, o que jamais pode ser admitido (SILVA, 2005, p.81).
No que se refere à liberdade de opinião, esta sintetiza a liberdade de
pensamento e manifestação; tutela, pois, tanto a atitude intelectual em nível de
pensamento íntimo quantoa tomada de posição publicamente. A liberdade de
expressão, a seu turno, revela-se comoo aspecto externo da liberdade de opinião,
abrangendo a livre expressão da atividade intelectual,artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença.
Nesse sentido, ressalta-se a importância de as crianças e os adolescentes
serem ouvidosquando queiram, ou quando seja necessária sua oitiva, principalmente
nos assuntos que osafetem diretamente, como nos casos de colocação em família
substituta e aplicação de medidasde proteção e socioeducativas. Essas garantias estão
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consubstanciadas no art. 16, II, doEstatuto, e art. 5º, IV e IX, da CF/1988 (SILVA, 2005,
p.83).
A liberdade de crença e culto religioso são formas de expressão da liberdade
religiosa. Aliberdade de crença refere-se ao direito de livre escolha, adoção ou
mudança de religião, oumesmo ao direito de não aderir a religião alguma, liberdade de
ser ateu e de expressar o agnosticismo.A liberdade de culto compreende a prática da
religião escolhida, a exteriorizaçãoda crença religiosa, com as cerimônias, reuniões e
tradições ditadas por cada religião. Não sepode olvidar que, inserida no contexto da
liberdade de crença e culto religioso das criançase adolescentes está a crença adotada
por seus pais, que certamente influenciará essa opção.Isso porque há liberdade
também para os pais orientarem religiosamente seus filhos, nosentido que creem ser o
mais correto. É uma faculdade que o poder familiar lhes confere,inclusive em razão do
dever de educar os filhos menores. No entanto, esse direito de orientaçãonão permite
que os filhos sejam obrigados pelos pais a seguir determinada crença ouque sejam
constrangidos por suas escolhas diferenciadas (SILVA, 2005, p.83-84).
Na perspectiva de assegurar esses valores, bem como uma formação básica
comum, o ensinoreligioso é de matrícula facultativa para as crianças e os adolescentes,
constituindo-secomo disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino
fundamental. Outrossim,as entidades de internação devem proporcionar assistência
religiosa aos que desejarem,de acordo com suas crenças.
As crianças e os adolescentes têm direito à liberdade de brincar, praticar
esportes e divertir-se. Esse é o período da vida propício para que exercitem essa
liberdade, e é essencial que ofaçam, a fim de que lhes seja possibilitado seu saudável
e pleno desenvolvimento. Contudo,para que lhes seja possível exercer essas
atividades, é imprescindível que sejam proporcionadasas condições e instrumentos
necessários para tanto, bem como para a concretizaçãodo direito à cultura, esportes,
lazer, diversões e espetáculos (art. 71, Estatuto). Silva enfatiza arelevância da prática
dessas atividades para o integral desenvolvimento das potencialidadesdas crianças e
dos adolescentes:
Diversões, como teatro, dança, música, esportes, segundo as opções de cada
um, estimulam o espírito criadore as fantasias criativas da criança e do
adolescente e dão vazão à sua inquietude dinâmica, com o quêempregam sua
atenção em algo sadio, antes que em situações prejudiciais ao seu
desenvolvimento (SILVA,2005, p.85).
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A liberdade de participar da vida familiar e comunitária é intimamente conexa
com odireito da criança e do adolescente de serem criados e educados no seio de sua
família e,excepcionalmente, em uma família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária,em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de
substâncias entorpecentes(art. 19, Estatuto). Verifica-se, portanto, que mais do que a
liberdade de participar da vidafamiliar e comunitária como livre desígnio das crianças e
dos adolescentes, trata-se de umdireito subjetivo que necessita, por parte da família,
da sociedade e do Estado, prestaçõespositivas e circunstâncias profícuas para sua
fruição e efetividade, sem que existam discriminaçõesde origem, raça, sexo, cor, idade
ou quaisquer outras formas de discriminação.
No tocante à liberdade de participar da vida política, na forma da lei, é preciso
enfatizarque esta liberdade é efetivada com o exercício dos direitos políticos, por meio
da prática deatos do processo político, como filiação eleitoral e partidária, direito de
votar e ser votado.Constata-se que essas são ações condicionadas a requisitos de
capacidade que a criança nãopossui. Só os adolescentes a partir dos 16 anos de
idade, momento em que lhes é conferidaa capacidade necessária para o exercício
desses direitos, podem usufruir dessa liberdade,assegurada com a faculdade de
alistamento eleitoral e voto, além da filiação partidária (art.14, §1º, II, ‘c’, CF e art. 64, §
3º, Lei 5.682/71).
Cumpre destacar que os adolescentes internados têm o direito de votar, sendo
que o TribunalSuperior Eleitoral (TSE) regulamentou a sua participação nas eleições
com a Resoluçãonº 23.219/2010, determinando a criação de seções eleitorais
especiais nas unidades deinternação a fim de que tenham assegurado seu direito de
voto, sendo que as seções eleitoraisserão instaladas nas unidades de internação com,
no mínimo, 20 eleitores aptos a votar(arts. 1º e 12 da Resolução). Destarte essas
limitações, as crianças e os adolescentes podem“exercer outras atividades
participativas que, num sentido mais amplo, podem configurar--se como políticas.
Assim é o direito de organização e participação em entidades estudantis”(SILVA, 2005,
p.86).
Outrossim, quando se trata da liberdade de buscar refúgio, auxílio e orientação,
cabe observarque cumpre à família, à sociedade e ao Poder Público propiciar as
condições adequadas ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes em um
núcleo familiar que sejademocrático e livre de qualquer forma de violência ou abuso.
No entanto, quando isso nãoocorre pelas mais diversas circunstâncias, a criança e o
adolescente devem ter a liberdade deprocurar refúgio, auxílio e orientação fora do meio
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familiar, de forma a buscarem proteçãocontra as situações de agressão, opressão,
abuso ou crueldade (arts. 87, III, 130, Estatuto e226, § 8º, CF).
O direito ao respeito contempla a inviolabilidade da integridade física, psíquica e
moralda criança e do adolescente, englobando a preservação da imagem, da
identidade, da autonomiados valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais
(art. 17, Estatuto).
O direito à integridade física é um dos atributos da personalidade, representa o
direito àincolumidade da forma corpórea de cada um, relaciona-se com o direito à vida
e à saúde. Aefetivação desse direito, lido sob a perspectiva do art. 3º do Estatuto, torna
forçoso que sejamasseguradas todas as oportunidades e facilidades às crianças e aos
adolescentes a fim de lhesfacultar o pleno desenvolvimento físico. Ainda, impede que
sejam praticados atos atentatóriosà integridade física, como qualquer forma de
violência que atinja o corpo humano.
O direito à integridade psíquica envolve a proteção ao desenvolvimento mental,
morale espiritual, devendo ser proporcionadas às crianças e adolescentes as
condições, oportunidadese facilidades para que atinjam o integral desenvolvimento de
suas potencialidadespsíquicas. Cabe salientar que, considerando que eles estão em
fase de formação da estruturamental e emocional de sua personalidade, um dano à
sua integridade psíquica é de extremagravidade, pois pode gerar sequelas
permanentes ao seu desenvolvimento, de maneira queexigem maior proteção e
cuidados nessa fase.
A tutela à integridade moral da criança e do adolescente trata do respeito aos
diversos direitosda personalidade desdobrados: direito à intimidade, ao segredo e
privacidade nas suascorrespondências, à honra, à imagem, ao recato, à identidade
pessoal, familiar e social. Deveser analisado em relação ao dever dos pais ou
responsáveis de respeito ao mundo ético criadopelas crianças e pelos adolescentes,
com base nos valores morais adotados pela consciênciade cada segmento da
população. Eventuais violações à integridade moral configuram--se como dano moral,
cabendo o pleito de indenização pela criança ou pelo adolescente, porintermédio de
seu representante legal (MATTIA, 2005, p.91-92).
Nessa perspectiva, a imagem das crianças e dos adolescentes deve ser
preservada, demodo que não são permitidas sua exposição ou publicação por outrem
sem autorização dosresponsáveis. Busca-se coibir as exposições indevidas ou
abusivas, ainda que não haja prejuízoao decoro ou à reputação. Cabível também a
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relação da preservação da imagem com osigilo processual nos casos de acusação ou
prática de ato infracional (art. 143 do Estatuto).
O direito à identidade pessoal, por sua vez, tutela a individualidade do ser
humano, oselementos próprios que o distinguem em relação aos demais. Assim,
podem ser identificadoscomo elementos de manifestação de identificação pessoal o
nome, a imagem, a voze acontecimentos da vida. O art. 243 do Estatuto é um exemplo
de previsão da proteção aodireito à identificação pessoal das crianças e dos
adolescentes (MATTIA, 2005, p.95).
A dignidade é a qualidade intrínseca de todos os seres humanos que os
identifica comotal e lhes confere a mesma gama de direitos. No caso das crianças e
dos adolescentes, a dignidadepossui caráter primordial em todo o sistema de proteção
e garantia de direitos, vistoque é o valor que fundamenta seu reconhecimento como
sujeitos de direitos, como pessoashumanas em sua plenitude, e, simultaneamente,
assume “função central na constelação valorativada doutrina da proteção integral”
(RIVERA, 2005, p.97).
A proteção da dignidade das crianças e dos adolescentes está destacada no art.
18 doEstatuto, segundo o qual é dever de todos zelar por sua dignidade,
salvaguardando-os dequalquer tratamento desumano, violento, aterrorizante ou
constrangedor. Essa previsão foiformulada em consonância com princípios da
Declaração e da Convenção da ONU, bemcomo com a CF/1988 (art. 227). Todas as
pessoas foram, portanto, corresponsabilizadas porzelar pelo efetivo cumprimento do
direito à dignidade. No caso de conhecimento de violaçõesou desrespeito à dignidade
da criança e do adolescente deve haver a comunicação paraas autoridades
competentes, mormente ao Ministério Público, para que sejam tomadas asmedidas
necessárias.
O trabalho infantil acarreta violações a todos os direitos fundamentais.
Entretanto, é aodireito ao respeito e à dignidade que ele afronta mais violentamente,
pois causa danos irreversíveisà integridade física, psíquica e moral e se caracteriza
como tratamento desumanoàs crianças e aos adolescentes. A proibição do trabalho até
os 14 anos de idade representa,além da proteção aos direitos fundamentais, uma
consagração dos valores próprios do períododa infância, como o direito de ser criança,
de brincar, à educação, à convivência familiare ao lazer (OLIVEIRA, 2005, p.209).
Cabe destacar que as consequências do trabalho infantil são severas, atingindo
o desenvolvimentodas crianças e dos adolescentes em todos os aspectos, a exemplo
de traumasfísicos e psíquicos, baixa escolaridade, evasão escolar e falta de
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perspectivas de trabalho futuro,devido à falta de qualificação. A erradicação do trabalho
infantil, pois, é medida que seimpõe, mas que é gradativa e exige o empenho de todos,
sobretudo do poder público, comvistas à melhoria das condições de vida das famílias
brasileiras e da superação do mito culturalsegundo o qual é melhor a criança trabalhar
do que ficar “à toa” ou mesmo na escola.
A Lista TIP estabelece as piores formas de trabalho infantil, regulamentando a
Convenção182 da OIT, que trata da proibição das atividades inerentes a esse tipo de
trabalho e de açõespara sua eliminação.
A Convenção 138 da OIT, a seu turno, exige comprometimento dosEstados na
adoção de uma política nacional que assegure progressivamente a erradicaçãodo
trabalho infantil. A fiscalização do trabalho infantil cabe primordialmente ao Ministériodo
Trabalho. No entanto, qualquer um que flagrar o trabalho de crianças e de
adolescentesaté os 14 anos, além de irregularidades para os adolescentes que
trabalham após essa idade,deve denunciar a situação às autoridades.
Cabe lembrar a existência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI). O objetivo é contribuir para a erradicaçãode todas as formas de trabalho infantil
no País, atendendo famílias cujas crianças e adolescentes com idade inferior a 16
anosse encontrem em situação de trabalho. O foco de atenção é a família, para
potencializar sua função de protetora e fortalecer osvínculos familiares e comunitários.
As ações visam ao resgate da cidadania e à promoção de direitos de seus usuários,
bem comode inclusão social de suas famílias.
A Convenção 182 da OIT foi internalizada pelo Decreto nº 3.597/2000, e a Lista
TIP foi instituída pelo Decreto nº 6.481/2008.
Oportuno verificar, em face de tais considerações, que “de fato, a trilogia
liberdade-respeito-dignidade é o cerne da doutrina da proteção integral, espírito e meta
do Estatuto, enesses três elementos cabe à dignidade a primazia, por ser o
coroamento da construçãoética estatutária” (RIVERA, 2005, p.97).
Neste sentido, o Plano de Ação referente a este eixo engloba ações
intersetoriais de enfrentamentoàs violências contra crianças e adolescentes, incluindose as ações para a erradicaçãodo trabalho infantil, para o combate à exploração sexual
e de proteção aos ameaçados demorte. Encontram-se também ações de qualificação e
melhoria das estruturas dos serviçose equipamentos de execução de medidas
socioeducativas, promoção da dignidade de criançase adolescentes através da
estratégia do Programa Família Paranaense, ações específicasde garantias de direitos
nas comunidades tradicionais, indígenas, crianças e adolescentesem situação de rua e
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com deficiência. Existem ainda, neste eixo, atividades estratégicas doPrograma Bolsa
Família, ações voltadas à busca de crianças desaparecidas e à prevenção
dodesaparecimento, cuidados no trânsito, dentre outras.
2.2.3Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Não remanescem dúvidas de que o melhor lugar para o desenvolvimento de
uma criançaé o núcleo familiar, preferencialmente em sua família natural, na qual a
criança seja esperadae querida, onde seja cercada de afeto, carinho e cuidado durante
seu crescimento. Énecessário, para que a criança e o adolescente atinjam a plenitude
em seu desenvolvimentoe em suas potencialidades, que cresçam em um ambiente
adequado, no qual lhes sejam supridassuas necessidades básicas, sejam elas físicas,
morais, psíquicas e afetivas.
A família constitui o núcleo básico e fundamental de criação e manutenção dos
laçosafetivos. A convivência familiar não se reduz unicamente ao fato de nascer e viver
em umafamília. Implica o direito a ter vínculos de afeto por intermédio dos quais a
criança e o adolescenteserão introduzidos em uma cultura e em uma sociedade,
tornando-os cidadãos defato e de direito (FACHINETTO, 2009, p.63). Ainda, é no
núcleo familiar que a criança e oadolescente recebem orientação e educação, além da
estrutura e apoio necessários para quepossam se desenvolver e assumir plenamente
suas responsabilidades na vida adulta.
O Estatuto, partindo dessas premissas, afiança especificamente o direito da
criança e doadolescente à convivência familiar e comunitária, em ambiente que ofereça
a concretizaçãode todos os direitos inerentes à sua condição especial de
desenvolvimento. Nesses termos,toda criança e adolescente têm direito a serem
criados e educados no seio da sua família e,excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitáriaem ambiente livre da presença de
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes (art.19, Estatuto).
A importância da família é consagrada como a base da sociedade, digna de
especial proteção por parte do Estado. A família pode assumir diferentes estruturas, a
exemplo da formadapela união estável, ou a monoparental, formada por qualquer dos
pais e descendentes,sendo que todas são dignas do mesmo respeito e proteção por
parte do Estado e da sociedade.
Independentemente de qual forma tenha, o importante é que os direitos
fundamentaisdas crianças e adolescentes sejam garantidos, com absoluta prioridade,
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assegurando-lhes opleno desenvolvimento e vida digna, função essencial da família
(art. 226, CF/1988).
O desenvolvimento da criança inserida em um núcleo familiar, em sua
comunidade, escola,bairro e cidade permite que, gradativamente, ela seja inserida no
mundo, assimilandovalores, hábitos e modos de superar as dificuldades, de formação
de caráter e participaçãona vida social, sempre com o apoio do seio familiar. Em
contraponto, a vivência em ambienteinstitucional despersonaliza as relações, torna
artificial a convivência interpessoal eimpede a criação das rotinas familiares (CINTRA,
2005, p.101). De modo que a permanênciadas crianças em abrigos mostra-se como
uma afronta ao direito em questão, devendo sermedida temporária e excepcional,
somente tomada em casos extremamente necessários.Ainda, o Poder Público deverá
estimular o acolhimento sob a forma de guarda de criança ouadolescente afastado do
convívio familiar (art. 34, caput, Estatuto).
É preciso salientar que a Lei nº 12.010/2009 trouxe a possibilidade de inclusão
da criançaou adolescente em programa de acolhimento familiar. O acolhimento familiar
constitui-secomo uma medida de proteção, aplicada de forma provisória e excepcional,
com vistas àreintegração familiar ou, em último caso, à colocação em família substituta.
Esta forma deacolhimento busca evitar a institucionalização e propicia o atendimento
da criança ou doadolescente em um núcleo familiar, garantindo-se a atenção
individualizada e a convivênciacomunitária, permitindo a continuidade da sua
socialização (BRASIL, 2012).
É possível constatar que a efetivação desse direito, como todos os outros
direitos fundamentaisdas crianças e dos adolescentes, requer uma atuação conjunta da
família, da sociedadee do Estado. O Estado deverá assegurar a assistência à família
na pessoa de cada umdos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência
no âmbito de suas relações.Isso porque a convivência familiar em ambiente
estruturado, com vistas ao pleno desenvolvimentodas crianças e dos adolescentes,
enseja a prioridade na realização das políticassociais básicas que possibilitem a vida
digna inicialmente dos responsáveis por eles, comocondições de trabalho e salário
digno. Somente assim as crianças e os adolescentes estarãoinseridos em uma
estrutura familiar adequada, a qual poderá lhes proporcionar as necessidadesbásicas
para uma vida digna.
É imprescindível, portanto, que seja propiciado apoio à estrutura familiar em
momentosde dificuldades, conferindo-lhe condições de alimentação, educação,
trabalho, com o encaminhamentoa programas de proteção, orientação sociofamiliar,
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tratamento psicológico a alcoolistas e dependentes químicos se necessário (art. 129, I
a IV, Estatuto). Mesmo porquea falta de recursos materiais não constitui motivo
suficiente para a perda ou suspensão dopoder familiar, devendo a família, nestes
casos, ser incluída em programas oficiais ou comunitáriosde proteção à família e apoio
alimentar (art. 23 do Estatuto).
Na perspectiva do reconhecimento das crianças e dos adolescentes como
sujeitos de direitosé assegurada a igualdade de filiação, de qualquer origem, proibidas
designações discriminatórias,sendo-lhes assegurada a isonomia de direitos e
qualificações (art. 20, Estatuto,e art. 227, § 6º, CF/1988). Esta medida buscou acabar
com os resquícios da legislaçãocivilista de 1916, que distinguia os filhos como legítimos
e ilegítimos, nascidos dentro darelação matrimonial ou fora dela, e os filhos adotivos,
diferenciando-os inclusive em relaçãoaos direitos sucessórios.
O poder familiar consiste no conjunto de direitos e deveres titularizados pelos
pais emrelação aos filhos menores de 18 anos e não emancipados e em relação ao
patrimônio destes.O Estatuto apresenta disposição expressa de que o poder familiar
será exercido em absolutaigualdade entre os genitores, sendo que somente com a falta
ou impedimento de um deles ooutro poderá exercer com exclusividade (art. 21,
Estatuto).
O sustento, a guarda e a educação dos filhos menores são deveres inerentes ao
poder familiar(art. 22, Estatuto). Outrossim, a legislação civilista especifica outros
poderes/deveresque competem aos pais, quais sejam: o consentimento ou não para
casarem; nomeação detutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos
pais não lhe sobreviver ou nãopuder exercer o poder familiar; representação ou
assistência nos atos da vida civil; reclamaros filhos de quem ilegalmente os detenha e
exigir que lhes prestem obediência, respeito e osserviços próprios de sua idade e
condição (art. 1.634 do Código Civil - CC).
Reitera-se que a criança e o adolescente devem ser criados preferencialmente
em sua famílianatural. No entanto, quando este ambiente se revela danoso e prejudicial
à criança ouao adolescente e não existem mais formas de mantê-los no seu seio
familiar, é preciso viabilizara reinserção em família substituta. Isso porque a
convivência

familiar

e

comunitária

érequisito

imprescindível

para

o

pleno

desenvolvimento desses.
A colocação em família substituta será realizada mediante guarda, tutela ou
adoção, independentementeda situação jurídica da criança ou adolescente, de modo
que são vedadascriações ou modificações das regras que regem esses institutos. Na
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apreciação do pedido deguarda, tutela ou adoção devem ser levados em conta o grau
de parentesco e a relação deafinidade ou afetividade da criança ou do adolescente
com os requerentes, a fim de minoraras consequências da medida. A criança ou o
adolescente deverá ser previamente ouvido esua opinião considerada, sempre que
possível, respeitado seu estágio de desenvolvimento egrau de compreensão. É
obrigatório o consentimento dos adolescentes, que deverá ser colhidoem audiência
(art. 28, Estatuto).
No processo de colocação em família substituta é essencial dar preferência à
manutençãodos vínculos familiares, contemplados não somente como os pais
biológicos, mas como grupofamiliar ou pessoas consideradas pelas crianças como
importantes referenciais em suasvidas. Respeita-se, assim, a própria identidade e
história da criança, evitando-se uma retiradadrástica do meio ao qual a criança ou o
adolescente está acostumado (BECKER, 2005, p.135).
Para que seja deferida a colocação em família substituta é imprescindível que os
requerentesnão apresentem incompatibilidade com a natureza da medida e que
ofereçam ambientefamiliar adequado para receber as crianças e adolescentes, com
esteio nos mandamentos daproteção integral. Devem ser sopesadas nessa análise não
só as questões de origem material,mas também os aspectos psicológicos envolvidos,
de maneira que é essencial a participaçãoda equipe técnica multidisciplinar, com
psicólogos e assistentes sociais nessa questão.
A escolha da modalidade de colocação em família substituta dependerá da
análise docaso concreto, de modo que deve ser escolhida a que mais garanta a
satisfação das necessidadesespecíficas da criança ou do adolescente. Importante
lembrar que a colocação emfamília substituta, seja qual for a modalidade, deve sempre
visar à satisfação dos interessesda criança e do adolescente e não ser um instrumento
de realização dos anseios dos adultos.
A família substituta assumirá os direitos e deveres inerentes à família natural.
Contudo, aintensidade da interferência na vida da criança e do adolescente variará
conforme a modalidadede colocação em família substituta adotada no caso concreto.
No caso da adoção, decaráter definitivo e irrevogável, os poderes/deveres do poder
familiar são amealhados de formaintegral. Entretanto, na guarda, como a família
substituta assume temporariamente essaposição, os direitos transferidos são mais
restritos, conforme será detalhado mais adiante.
A guarda destina-se a regularizar a situação fática na qual a criança ou
adolescente estásob a responsabilidade de outrem que não seus pais ou outros
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responsáveis que detêm aguarda legal. A guarda é um dos atributos do poder familiar,
não se exaure nele nem com elese confunde, o que se corrobora com o fato de que em
determinadas condições pode existira guarda sem o poder familiar, como,
reciprocamente, este pode ser exercido sem a guarda –arts. 33 a 35 do Estatuto
(CAHALI, 2005, p.146).
A colocação em família substituta por intermédio do instituto da guarda poderá
ser deferida,liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto
na adoçãopor estrangeiros. Excepcionalmente poderá ser concedida a guarda, além
dos casos de adoçãoe tutela, para atender a situações peculiares ou suprir falta
eventual dos pais ou responsável,sendo cabível o deferimento do direito de
representação para a prática de atos determinados(art. 33, § 1º e 2º, Estatuto). A
temporariedade é, pois, a característica que marcao instituto da guarda, visto que pode
ser revogado a qualquer tempo, mediante ato judicialfundamentado, ouvido o Ministério
Público.
Os guardiões se comprometem a prestar assistência material, moral e
educacional àcriança e ao adolescente, conferindo o direito de se opor a terceiros,
inclusive aos pais. Coma concessão da guarda são transferidos, a título precário, os
poderes/deveres de dirigir a educaçãoe criação da criança ou adolescente, bem como
de exigir-lhes obediência, respeito e osserviços próprios de sua idade e condição (art.
33, caput e § 3º, Estatuto).
A adoção é modalidade de colocação em família substituta de caráter
irrevogável queconstitui vínculo jurídico paterno-filial entre adotando e adotantes. Esse
vínculo é estabelecidomediante sentença de deferimento do pedido de adoção,
atribuindo aos pais e aosfilhos todos os direitos e deveres inerentes às suas posições.
É importante ressaltar que aadoção é medida excepcional, de maneira que só se deve
recorrer a ela quando esgotadosos meios para a manutenção e reintegração da criança
ou adolescente na família naturalou extensa (art. 25, par. único, Estatuto). É
imprescindível, para a concessão da adoção, quesejam preenchidos os requisitos
objetivos exigidos em lei e, sobretudo, que seja verificado sea adoção traz reais
vantagens ao adotando, salvaguardando o melhor interesse da criança edo
adolescente (art. 43, Estatuto).
A adoção rompe com qualquer laço entre a família biológica e o adotando, salvo
em relaçãoaos impedimentos matrimoniais (art. 1.626 do CC). As demais regras
específicas a queestá submetido esse instituto estão exaustivamente previstas no
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Estatuto, incluindo-se nesterol os dispositivos que tratam da adoção internacional,
realizada por estrangeiros (arts. 39 a52-D, Estatuto).
Essa modalidade de colocação em família substituta, sinteticamente e em regra,
é umprocesso que pode ser separado em duas partes, quais sejam, o momento da
habilitação dosadotantes e o próprio deferimento da adoção através da sentença
constitutiva. Antes daanálise subjetiva acerca do melhor interesse da criança, o juiz
ponderará os requisitos legaisobjetivos, os quais não deixam de refletir também a
preocupação do legislador com o saudáveldesenvolvimento socioafetivo do adotando.
Destaca-se que ambas as decisões estãodiretamente vinculadas à análise do requisito
da satisfação do melhor interesse da criança.
O deferimento da tutela pressupõe a anterior decretação da perda ou suspensão
do poderfamiliar e acarreta, necessariamente, o dever de guarda. Este instituto é
adotado quandohá a falta dos pais, devido ao falecimento ou quando sejam julgados
ausentes, além doscasos de perda ou suspensão do poder familiar, visto que é
necessário que alguém titularizeo exercício do poder familiar, auxiliando no
desenvolvimento da criança ou do adolescente(art. 1.728, CC).
Assim, a tutela revela-se como a modalidade de colocação em famíliasubstituta
maisadequada quando, com a perda ou suspensão do poder familiar, a criança ou
adolescentejá tem vínculos estabelecidos com seu grupo familiar e com a comunidade
em que estruturousua vida. Isso porque a tutela, diversamente da adoção, possibilita a
preservação daidentidade originária daqueles, seu nome e o de sua família, atendendo
à preferência demanutenção dos seus vínculos familiares e comunitários e
proporcionando a minoração dasconsequências decorrentes desse tipo de medida
(BECKER, 2005, p.152-153).
A efetivação do direito à convivência familiar e comunitária é, pois,
imprescindível parao ideal e completo desenvolvimento das crianças e adolescentes,
porquanto “a família continuasendo sempre o espaço privilegiado, único e insubstituível
de socialização, prática detolerância e divisão de responsabilidades, além de celeiro
para o exercício da cidadania, dorespeito e dos direitos humanos” (CURY, 2012).
Nessa análise, é necessário verificar sempreo que mais atende ao melhor interesse da
criança e do adolescente, envidando esforços nosentido de que todos os seus direitos
fundamentais sejam concretizados.
Assim, no eixo referente a este direito fundamental, no Plano de Ação,
localizam-se açõesde proteção e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,
reordenamento dos serviçosde acolhimento, garantia de exames gratuitos para

42

investigação de paternidade, promoçãoda convivência familiar para filhos de pais
privados de liberdade, crianças e adolescenteshospitalizados, dentre outras.
2.2.4 Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
O direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer para a criança e para o
adolescentesão assegurados constitucionalmente. Como direito de todos e dever do
Estado e da família,a educação deverá ser promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade. No quese refere à cultura, é assegurado a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso àsfontes da cultura nacional, com apoio e incentivo estatal
para a valorização e a difusão dasmanifestações culturais. As práticas desportivas e o
lazer, como formas de promoção social,serão também fomentados (arts. 205, 215, 217,
227 da CF/1988).
O direito à educação é prerrogativa constitucional, sobretudo quanto às crianças
e

aosadolescentes.

A

importância

primordial

desse

direito

para

o

pleno

desenvolvimento e paraa vida futura não só das crianças eadolescentes, mas de toda a
sociedade, é destacada commaestria por Paulo Afonso Garrido de Paula:
Garantidas a vida e a saúde de uma pessoa, a educação representa o bem
mais valioso da existência humana,porquanto confere a possibilidade de influir
para que os demais direitos se materializem e prevaleçam.Somente reivindica
aquele que conhece, que tem informação, saber, instrução, e, portanto, cria e
dominameios capazes de levar transformações à sua própria vida e história. Se
a ignorância é a principal arma dosexploradores, a educação é o instrumento
para a transposição da marginalidade para a cidadania, únicamedida do
desenvolvimento de um povo (PAULA, 2012).

Após a família, a escola é o segundo meio comunitário em que a criança estará
inserida,lugar em que estabelecerá suas primeiras relações em sociedade. A escola,
portanto,

é

umainstituição

fundamental

que

atua

na

complementação

do

desenvolvimento pessoal e integraldas crianças e dos adolescentes, proporcionando
não só a aquisição de conhecimentoscientíficos, mas também a formação social, moral
e cidadã, viabilizando a expressão e realizaçãode todas as suas potencialidades
humanas.
O Estatuto, em simetria com os ditames constitucionais, determina que todas as
criançase os adolescentes têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento
de sua pessoa,preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho
(art. 53, Estatuto). Considerandoa redação desse dispositivo, pode-se entender que o
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Estatuto hierarquiza os objetivosda ação educativa, elegendo o pleno desenvolvimento
da pessoa em primeiro lugar,seguido do preparo para o exercício da cidadania e, em
terceiro lugar, a qualificação para otrabalho. Essa ordem estabelece a primazia da
pessoa sobre as exigências da vida cívica e domundo do trabalho, reafirmando o
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
Cabe ressaltar que essa hierarquização deve ser considerada também no
momento daelaboração e estruturação de políticas públicas e nas ações tomadas em
relação ao direito àeducação (COSTA, 2005, p.193).
Nessa perspectiva, o Estatuto traz as conquistas básicas do Estado Democrático
de Direitoem favor da criança e do adolescente para o interior da instituição escolar. O
direito à educaçãodas crianças e adolescentes configura-se com os direitos de:
igualdade de condiçõespara o acesso e permanência na escola; de ser respeitado por
seus educadores; de contestarcritérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores; de organização eparticipação em entidades estudantis; de
acesso a escola pública e gratuita próximo de suaresidência (art. 53, Estatuto).
Depreende-se desses enunciados que a intenção do legislador é de que “todas
as criançase adolescentes tenham uma escola pública gratuita, de boa qualidade, e
que seja realmenteaberta e democrática, capaz, portanto, de preparar o educando para
o pleno e completoexercício da cidadania” (VASCONCELOS, 2005, p.193).
Verifica-se que, mais do que a universalidade de acesso à educação, é direito
fundamentaldas crianças e adolescentes a permanência na escola. Infere-se a
necessidade de amplascondições que possibilitem a manutenção das crianças nas
escolas, que se revela uma dasmaiores dificuldades do sistema educacional, visto que
são inúmeros e complexos os fatoresque afetam a continuidade das crianças e
adolescentes na escola.
O direito ao respeito do educando por parte de seus educadores, juntamente
com a liberdadee a dignidade, consubstanciam-se nos fundamentos nos quais está
assentada a integridadefísica, psicológica, moral e cultural do estudante e devem ser
observados no cotidianoda vida escolar. O direito de contestar os critérios avaliativos
representa a democratizaçãodas práticas escolares, refletindo o reconhecimento das
crianças e dos adolescentes estudantes como sujeitos de direitos e sua inserção no
processo pedagógico. A organização eparticipação nas entidades estudantis consiste
em um instrumento garantidor da participaçãopolítico-civilista, imprescindível para a
formação cidadã, pois representa um exercíciode cidadania ativa (COSTA, 2005,
p.194).

44

Os deveres do Estado a fim de viabilizar a efetividade do direito à educação
estão expressosno Estatuto e representam reais garantias para as crianças e
adolescentes:
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regularde ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de
idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade decada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente
trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares
de material didático-escolar,transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta
irregular importa responsabilidadeda autoridade competente.
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino
fundamental, fazer-lhes a chamada ezelar, junto aos pais ou responsável, pela
frequência à escola.

O legislador fez questão de estabelecer expressamente que o ensino
fundamental, de primeiraa nona série, é obrigatório, gratuito, e direito público subjetivo,
sendo que a obrigatoriedadee gratuidade devem ser estendidas progressivamente ao
ensino médio. Ademais,fixou que seu não oferecimento pelo poder público ou sua
oferta irregular importam na

responsabilizaçãoda autoridade competente, criando

mecanismos que confiram maior efetividadee exigibilidade a esse direito.
O atendimento educacional especializado às crianças e aos adolescentes com
deficiência,preferencialmente na rede regular de ensino, representa a preocupação
com a integração einclusão social, que perpassa a inclusão escolar, consoante também
o exposto nos arts. 58 a60 da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB). A também garante o direito à educação para crianças e
adolescentes que se encontram eminternação hospitalar prolongada.
Outrossim, é direito das crianças de 0 a 5 anos de idade o atendimento na
educação infantil,sendo que a fase correspondente à pré-escola representa a primeira
etapa do processode educação básica, tornando-se obrigatórias a oferta do serviço e a
matrícula da criança.Quanto à primeira fase da educação infantil (de 0 a 4 anos
incompletos), apesar de não serobrigatória a matrícula, o direito deve ser garantido a
todos aqueles que necessitarem, sobretudoconsiderando que os centros de educação
infantil são essenciais para muitas famílias,já que garantem o cuidado e a primeira
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formação enquanto os pais trabalham. Lembre-se que cabe prioritariamente aos
municípios atuar no ensino fundamental e na educaçãoinfantil, sendo que a LDB
incumbiu a estes entes federativos a responsabilidade pela ofertade educação infantil,
tornando-os encargos do sistema educacional, como política básica deeducação.
As

dificuldades

enfrentadas

pelas

crianças

e

pelos

adolescentes

–

essencialmente dasclasses mais carentes da população – em permanecer na escola
são consideradas pelo Estatuto.
Atentando-se para esse fato, e visando à superação dessas barreiras, foi
asseguradaa existência de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentaçãoe assistência à saúde no ensino fundamental, que é obrigatório
e gratuito (art. 54, VII,do Estatuto).
Contudo, além dos deveres do Estado, é imprescindível que exista o
engajamento diretoe profícuo da família, da comunidade próxima ao aluno e de toda a
sociedade, a fim de queo direito fundamental à educação, tão essencial para a
transformação da realidade e melhoriadas condições de vida das crianças e dos
adolescentes, seja efetivado. Assim, maisdo que zelar e participar no processo
educacional dos filhos, os pais ou responsáveis têm aobrigação legal de articular seus
filhos ou pupilos na rede regular de educação básica, apartir dos 4 anos de idade.
Ademais, devem acompanhar a frequência e o aproveitamentoescolar dos filhos,
estimulando-os na sua formação educacional. O descumprimento dessesdeveres pode
resultar na responsabilização dos pais ou responsáveis, que podem incorrer nainfração
administrativa do art. 249 do Estatuto, cabendo a aplicação das medidas
protetivasconstantes nos arts. 101 e 129 do Estatuto, ou mesmo no crime de abandono
intelectual,inserto no art. 246 do Código Penal.
No Estado do Paraná esse direito é garantido através do Serviço de
Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH),que consiste em uma
estratégia que viabiliza a manutenção da escolarização no período de internação
hospitalar, permitindo ainclusão da criança e do adolescente na escola da comunidade.
É dever dos dirigentes de ensino fundamental, seja de escola pública ou
particular, zelarpela frequência e pela integridade física e mental dos estudantes, de
maneira que devemcomunicar ao conselho tutelar do município os casos de maustratos, reiteração de faltasinjustificadas e evasão escolar, bem como a ocorrência de
elevados níveis de repetência (art.56, Estatuto).
Com esteio nos direitos ao respeito, liberdade e dignidade, o processo
educacional deverárespeitar os valores culturais, artísticos e históricos do contexto
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social das crianças e dos adolescentes,garantindo-lhes a liberdade de criação e o
acesso às fontes de cultura (art. 58, Estatuto).
No que se refere à cultura, ao esporte e ao lazer, foi estabelecido que os
municípios, com aatuação de forma direta e apoio dos estados e da União, irão
desenvolver atividades voltadasàs crianças e aos adolescentes. Com lastro na
prioridade absoluta, essas esferas de governodeverão estimular e facilitar a destinação
de espaços e recursos para programações culturais,esportivas e de lazer para as
crianças e os adolescentes (art. 59, Estatuto).
A completa e adequada formação educacional e intelectual requer o pleno
acesso às fontesde cultura e informação. As formas de expressão, os modos de fazer,
criar e viver, as criaçõescientíficas, artísticas e tecnológicas constituem o patrimônio
cultural brasileiro, alémdos bens materiais ou outras formas de manifestação que se
refiram à identidade, à ação ou àmemória dos diversos grupos formadores da
sociedade brasileira (art. 216, CF/1988).
Desse modo, para que o processo educacional – considerado não só como a
formação escolar,mas também cultural, moral e cidadã – seja de qualidade, deve ser
compreendido comocomplementar ao que cada um traz de história individual e coletiva.
Além de respeitar e reforçara importância dos valores culturais próprios do contexto da
criança e do adolescente,é forçoso dar-lhes condições de acesso à cultura de outros
grupos sociais, que possuemhistórias diferentes mas igualmente importantes,
valorizando-se a diversidade de manifestaçõesculturais (SERRA, 2005, p.206). Isso
porque, “ter acesso às fontes de cultura significater acesso, também, às formas como
outros grupos de pessoas enfrentam e resolvem seusproblemas”, viabilizando a
construção de independência e autonomia.
O esporte, assim como o lazer, além de serem direitos fundamentais das
crianças e adolescentes,são atividades essenciais e próprias desse período em que
estão em processo dedesenvolvimento. Juntamente com a educação, o esporte tem a
relevante capacidade de promovera inclusão social e possibilitar transformações nas
condições e qualidade de vida. Sãoestimulados, por meio do esporte, além das
capacidades

e

potencialidades

físicas,

como

habilidadesde

concentração

e

coordenação motora, princípios e valores sociais, morais e éticos,como a disciplina, o
respeito, a responsabilidade e a superação. Possibilita-se, assim, o plenoe saudável
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes em todos os seus aspectos.
Visando à promoção do direito à educação, cultura, esporte e lazer, no Plano de
Ação referentea este eixo há ações de universalização do acesso à escola, incluindo
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estratégias específicasde atendimento a comunidades tradicionais, educação bilíngue
para indígenas, propostapedagógica diferenciada para crianças e adolescentes em
itinerância, bem como hospitalizadosem longa permanência. Compreende também
ações de avaliação da qualidade do ensinoofertado na rede estadual, além de
propostas de atuação nas situações de evasão escolar edistorção idade-série. Uma
proposta que merece destaque neste eixo trata da ampliação dajornada escolar,
expandindo o número de escolas estaduais com a oferta de educação emtempo
integral. Têm-se, ainda, ações de educação em direitos humanos, promoção da
acessibilidadedentro das escolas com melhorias físicas e uso de tecnologias assistivas.
Para além do ambiente escolar formal, tem-se a oferta de ações de formação
artística ecultural, facilitação do acesso aos bens culturais por crianças e adolescentes,
incentivo àleitura, promoção de ações que democratizem as atividades esportivas,
jogos da juventude,estruturação de espaços de referência para adolescentes com a
oferta de atividades de esporte,cultura e lazer, educação para a cidadania, cuidados
com o meio ambiente, educaçãopara o turismo, dentre outras.
2.2.5 Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
A profissionalização e a proteção no trabalho são direitos fundamentais
assegurados aosadolescentes a partir dos 14 anos. O direito à profissionalização visa a
proteger o interessedos adolescentes de se prepararem adequadamente para o
exercício do trabalho na vidaadulta, visto que a qualificação profissional é elemento
essencial para a inserção futura nomercado de trabalho (MACHADO, 2003, p.188). No
entanto, toda a abordagem sobre o trabalhopermitido ao adolescente, seja no âmbito
da profissionalização ou fora dela, deve serrealizada com especial cautela e atenção,
em razão de sua condição peculiar de desenvolvimentoe da proteção excepcional e
integral a que faz jus. O respeito às normas que regulamentama proteção no trabalho
para os adolescentes é, pois, fator determinante para queoutros direitos fundamentais
não sejam violados, bem como para que não haja consequênciasprejudiciais ao
desenvolvimento daqueles.
O art. 60 do Estatuto foi revogado diante da nova redação do art. 7º, XXXIII, da
CF/1988,trazido pela Emenda Constitucional nº 20/1988, que estabelece que é proibido
o trabalhonoturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, e qualquer trabalho a
menores de anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.Depreende-se
desse dispositivoque antes dos 14 anos é proibido qualquer trabalho; dos 14 anos aos
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18 anos é permitido nacondição de aprendiz; a partir dos 16 anos é permitido o
trabalho fora do processo de aprendizagem e é proibido o trabalho noturno, insalubre e
perigoso para todos os menores de 18anos de idade; dos 14 aos 18 anos os
adolescentes têm direito ao trabalho protegido.
A partir dos 14 anos de idade é permitido o trabalho na condição de aprendiz,
que consisteno trabalho inserido em um programa de aprendizagem, com vistas à
formação técnico-profissional. Nesse sentido, a aprendizagem é a formação técnicoprofissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em
vigor. Essa formação deveabranger, além da aquisição de conhecimentos e aptidões
práticas específicas necessáriosao exercício de determinada profissão, inerentes à
formação profissional, também o ensinogeral, o desenvolvimento da personalidade, do
caráter e das faculdades de compreensão,julgamento, expressão e adaptação. A
formação técnico-profissional, mais do que formaro adolescente como um profissional,
revela-se como uma etapa do processo educacional ecomo cidadão, contribuindo
também para o desenvolvimento de sua personalidade e caráter(OLIVEIRA, 2005,
p.213).
A formação técnico-profissional do adolescente, considerando sua peculiar
condição depessoa em desenvolvimento, deve observar os princípios elencados no art.
63 do Estatuto,a fim de que não prejudique seus demais direitos fundamentais. Assim
sendo, deve haver agarantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, visto
que a aprendizagem profissionalé um processo educacional complementar e
interdependente com o ensino regular.A atividade de formação deve ser compatível
com o desenvolvimento do adolescente, nãopodendo ser prejudicial ao seu processo
de formação física, psíquica, moral e social. É precisoobservar horário especial para o
exercício das atividades, levando-se em conta também anecessidade de alternância
entre os períodos de teoria e prática na aprendizagem (art. 227,§ 3º, III, CF/1988, e
arts. 403 e 428 da CLT).
Diferenciam-se duas modalidades de aprendizagem quanto ao modo de
aquisição, a escolare a empresária, indicando os responsáveis pela transmissão e
qualificação e não apenaso local em que é realizada.
No caso da aprendizagem escolar, a legislação não cogita a existência de
vínculo de emprego,visto que o trabalho complementa estreitamente o ensino escolar,
diametralmenteoposto ao que ocorre com a aprendizagem empresária (FONSECA,
2005, p.224). O estágioprofissionalizante, regulamentado pela Lei nº 11.788/2008, é
caracterizado como aprendizagemescolar, uma vez que a lei exige um convênio entre a
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empresa e a escola, bem como aformalização de um contrato entre o educando, a
parte concedente do estágio e a instituiçãode ensino (FONSECA, 2005). Ainda,
reforçando essa caracterização, a mesma lei estatui queo estágio é ato educativo
escolar

supervisionado,

desenvolvido

no

ambiente

de

trabalho,

edeve

ter

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino (arts.1º e
3º, § 1º, Lei nº 11.788/2008).
A aprendizagem empresária tem seus preceitos específicos estabelecidos pelas
Leisnº 10.097/2000 e nº 11.180/2005, que reformularam artigos da CLT, e pelo Decreto
nº 5.598/2005. Nesse caso, ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são
assegurados os direitostrabalhistas e previdenciários . A aprendizagem é objeto de um
contrato de trabalhoespecial do qual resultam obrigações recíprocas, em que o
empregador se compromete atransmitir formação técnico-profissional ao adolescente, e
este, por sua vez, compromete-sea executar as atividades programadas necessárias a
essa formação (art. 428, caput, CLT).
O contrato deve ser registrado na carteira de trabalho do adolescente aprendiz,
com indicaçãoda matrícula e frequência no ensino fundamental, caso não o tenha
concluído. Ocontrato deverá ser ajustado por prazo determinado, o período necessário
para concluir aformação, vinculado ao prazo máximo de dois anos. O aprendiz, assim,
é considerado empregadopara todos os efeitos legais, conferindo-lhe os direitos
trabalhistas e previdenciários.Em regra, a duração da jornada de trabalho do aprendiz é
de 6 horas diárias, dentreatividades teóricas e práticas, vetadas horas extras e regime
de compensação. É possível, noentanto, jornada de 8 horas, se o adolescente aprendiz
já tiver concluído o ensino fundamental(arts. 428 e 432, caput e § 1º, CLT).
O art. 64 do Estatuto foi revogado, considerando-se a nova dicção constitucional
trazida pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que vetou qualquer trabalho para os
menores de 14 anos. A remuneração do adolescente aprendiz, a partir dos 14 anos, é
garantida com o salário-mínimo/hora, salvo condição mais favorável (art. 428, § 2º, da
CLT).
Assegura-se o trabalho protegido ao adolescente com deficiência, consoante a
proteçãoespecial garantida constitucionalmente, de forma que o Estado deve promover
programasde assistência integral, incluindo a prevenção e o atendimento especializado
para as pessoascom deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração
social do adolescentee do jovem com deficiência, mediante o treinamento para o
trabalho e a convivência, e afacilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a
eliminação de obstáculos arquitetônicose de todas as formas de discriminação.
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Importante lembrar também a vedação aqualquer discriminação de salário ou critérios
de admissão ao trabalhador com deficiência(arts. 7º, XXXI, 227, § 1º, II, da CF/1988, e
art. 66, Estatuto).
Objetiva-se a efetiva integração do adolescente com deficiência na comunidade,
medianteo exercício de uma atividade que lhe garanta o sustento e como forma de
realização pessoale superação da própria deficiência, evitando sua marginalização
social. No entanto, oadolescente com deficiência possui maior vulnerabilidade do que
os demais, motivo peloqual requer espectro maior e mais específico de proteção,
sendo cogente a comunhão de esforçosdas áreas da saúde, educacional e trabalhista
nessa tarefa (AMADEI, 2005, p.227-228).
Faz-se necessário atentar, ainda, para a adequação das condições de trabalho e
da formaçãotécnico-profissional para as especificidades referentes ao grau e ao tipo de
deficiênciaque o adolescente apresentar, a fim de que realmente possa haver
aproveitamento de suascapacidades bem como a futura inserção no mercado de
trabalho sem prejudicar seu desenvolvimento.
O trabalho do adolescente, seja qual for a modalidade ou natureza do vínculo,
deve observaras vedações ao trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso e em
locais ou horáriosprejudiciais ao seu desenvolvimento e formação escolar (art. 67,
Estatuto).O período noturno de trabalho é o compreendido entre as 22 horas de um dia
e as 5 horasdo dia seguinte, sendo que este período aplica-se também ao trabalho
rural, visto que oEstatuto configura-se como lei específica. É preciso fazer a ressalva
de que a maior parte dasatividades desenvolvidas no meio rural pode ser considerada
como trabalho penoso, o queo torna proibido, de forma que o trabalho do adolescente
no meio rural só é permitido seobservar a todas as restrições e condições legais.
Caracteriza-se como perigoso todo trabalho que seja inseguro, expondo ao risco
a integridadefísica do adolescente. Atividades insalubres são aquelas que, por sua
natureza, condiçõesou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes
nocivos à saúde. Já otrabalho penoso consiste nas atividades que importam maior
desgaste físico ou psíquico,exige desprendimento de força muscular desproporcional
ao desenvolvimento físico ou quepossa comprometê-lo (OLIVEIRA, 2005, p.233).
Os adolescentes também não podem trabalhar em locais prejudiciais à sua
formação eao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, considerados como
trabalhos quevinculem objetos que ofendam a moral, independentemente dos locais
em que sejam realizados.Existem ainda trabalhos que não são aconselhados aos
adolescentes pela sua falta dematuridade física ou psicológica. Configura-se como

51

socialmente prejudicial todo trabalhoque impeça o convívio do adolescente com a
família, a escola e o lazer (OLIVEIRA, 2005,p.233).
Reunindo a natureza dos trabalhos proibidos acima mencionados, o Decreto nº
6.481/2008estabelece a lista das atividades vedadas para pessoas com menos de 18
anos de idade (ListaTIP), elencando em seu anexo grandes grupos de atividades e os
prováveis riscos ocupacionaise repercussões à saúde do adolescente, nas áreas de:
pesca; distribuição de eletricidade,gás e água; industriais; construção civil; comércio;
transporte e armazenagem; serviços coletivos, sociais, pessoais e domésticos, além de
estabelecer os trabalhos proibidos por seremprejudiciais à moralidade.
Desta forma, é proibido ao adolescente trabalhar em ambientes ou atividades
insalubres,penosas e perigosas, mesmo que lhe sejam oferecidos os equipamentos de
proteção,pois estudos científicos atestaram que o organismo das crianças e dos
adolescentes é maissuscetível a elementos agressivos (OLIVEIRA, 2005, p.232).
Para a efetivação do direito à proteção no trabalho é necessária uma
fiscalização atuantee rígida – principalmente por parte das autoridades, mas também
de toda a sociedade – dascondições de trabalho em que estão inseridos os
adolescentes. Incumbe assim ao Ministériodo Trabalho, precipuamente, fiscalizar o
respeito às normas que regem o trabalho na relaçãode emprego, com atuação na
esfera judiciária do Ministério Público Federal e da Justiça doTrabalho. O trabalho dos
adolescentes fora da relação empregatícia também recebe proteção,cabendo ao
conselho

tutelar,

promotor

de

justiça

e

ao

juízo

da

infância

tomar

as

providênciasdevidas, como exigir frequência à escola (OLIVEIRA, 2005, p.212).
Orientando-se pelas premissas de que o trabalho do adolescente, tanto na
aprendizagemcomo fora desse âmbito, deve ser complementar à sua formação
educacional, esta sim atividadeprimordial típica dessa fase e essencial ao adequado
desenvolvimento, deve existira compatibilidade entre a jornada de trabalho e a regular
frequência à escola. A atividadelaboral, portanto, não pode prejudicar o acesso e a
frequência escolar, os quais sempre terãoprecedência.
Abordando especificamente os programas sociais que sejam calcados no
trabalho educativo,o Estatuto determina que deverão assegurar condições de
capacitação para o exercíciode atividade regular remunerada. É considerada como
educativa a atividade laboral em queprevalecem sobre o aspecto produtivo as
exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimentopessoal e social do educando.
Constata-se que é essencial para essa caracterizaçãoque a atividade laboral esteja
enquadrada em um projeto precipuamente pedagógico quevise à capacitação a partir
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do desenvolvimento social do adolescente. A remuneração recebidacomo forma de
contraprestação ao trabalho realizado não desfigura seu caráter essencialeducativo
(art. 68, § 1º, do Estatuto).
Cabe salientar que o conceito amplo de trabalho educativo permite abranger
inúmerasmodalidades laborativas do adolescente, desde que realizadas dentro dos
critérios de trabalhoeducativo apresentados. Essa concepção engloba tanto relações
dentro ou fora de umarelação de emprego, coadunando com as atividades
desenvolvidas no já explicitado contratode aprendizagem (com vínculo empregatício),
como também o estágio (sem vínculo empregatício),atividades profissionalizantes de
cooperativa-escola ou escolas-produção, visto queseus elementos não se contrapõem
(OLIVEIRA, 2005, p.236).
Nesse sentido, o pedagogo Antônio Carlos Gomes da Costa destaca que o art.
68 do Estatutointroduziu uma verdadeira revolução sociopedagógica no que se refere à
articulaçãoeducação-trabalho-renda, no contexto da realidade sociocultural e da
evolução históricabrasileira. A conjunção desses fatores dentro de um programa social
implica a superaçãoda perspectiva da educação para o trabalho – aprender para
trabalhar –, assumindo a noçãode educação pelo trabalho, isto é, trabalhar para
aprender. Esta nova perspectiva traz à tonao caráter transformador e das múltiplas
possibilidades

concretas

que

comporta

o

trabalhoeducativo

do

adolescente,

concedendo base legal para a organização de escolas-cooperativas,escolas-oficiais,
escolas-empresas (COSTA, 2005, p.237-238).
A associação das noções de cidadania e de dignidade à profissionalização leva
à construçãodo entendimento de que esta, com sua dimensão política e educacional
global, e aproteção no trabalho do adolescente, devem direcionar-se a uma interface
de emancipaçãohumana. No processo educativo de profissionalização, visto sob essa
ótica, devem ser consideradasas próprias experiências do adolescente e de sua
comunidade, com vistas a respeitarsua identidade cultural e peculiar condição de
desenvolvimento.

Deve-se,

ainda,

propiciara

familiarização

com

a

disciplina,

organização do trabalho e associativismo, em que o adolescenteé colaborador atuante,
contribuindo com a construção do seu conhecimento (SÁ,2005, p.240-241).
O

Estatuto

reforça

de

forma

expressa

o

direito

do

adolescente

à

profissionalização e àproteção no trabalho, corroborando toda a normatização já
exposta, sobretudo os limitesestabelecidos ao trabalho do adolescente. O trabalho
permitido a este deve respeitar as premissasdo respeito à condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento e a capacitação profissionaladequada ao mercado de trabalho.
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Com base no exposto acima, o Plano de Ação referente a este eixo traz ações
de fortalecimentoe ampliação de programas de aprendizagem oficiais e ofertados pela
sociedade civilorganizada, ações de profissionalização respeitando diversidades e
condições específicas,como adolescentes com deficiência, indígenas, agricultura
familiar, além de ações de profissionalizaçãode adolescentes para atuação nas regiões
turísticas do Estado, dentre outras.
2.2.6 Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitosda
Criança e do Adolescente
De acordo com Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, “sistema é um conjunto
departesinteragentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário
com determinadoobjetivo e efetuam determinada função” (OLIVEIRA, 2002, p.35). É
partindo dessesentido de organização das ações e atribuições na garantia de direitos
das crianças e dos adolescentesque se estabelece o Sistema de Garantia dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Para a consolidação da Doutrina da Proteção Integral preconizada na CF/1988 e
no Estatuto,o Brasil caminhou para a estruturação de um sistema que organiza a
proteção e agarantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, estabelecendo
atribuições e funções einstitucionalizando a integração entre os órgãos que atuam
nesta área. O Estatuto, apesar dedefinir responsabilidades dos entes, não organizou
formalmente e de maneira integrada asinstituições que atuam na garantia de direitos.
Foi com o advento da publicação da Resolução nº 113/2006 do CONANDA que
se instituiuformalmente o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente (SGD), que seconstitui na articulação e integração das instâncias públicas
governamentais e da sociedadecivil na aplicação de instrumentos normativos e no
funcionamento dos mecanismos de promoção,defesa e controle para a efetivação dos
direitos da criança e do adolescente, estabelecendoas atribuições específicas dos
componentes desse Sistema e das esferas de governo.
Para alguns estudiosos da área, a Resolução nº 113/2006 seria a tradução do
“espírito” daConvenção sobre Direitos da Criança, conforme avalia Wanderlino
Nogueira Neto:
Trata-se mais de ato normativo regulador a partir de uma interpretação
extensiva da legislação nacional vigente e de uma transposição dos modelos
internacional e regional (interamericano). Esse sistema holístico estratégico
nasce muito mais diretamente do espírito da Convenção do que propriamente
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da lei nacional que aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente
(NOGUEIRA NETO, 2012).

Mário Luiz Ramidoff, também ao analisar esse Sistema de Garantia, observa
que o legislador,seguindo os preceitos da CF/1998, “estabeleceu uma sistematização
integrada (organicidadeestrutural e funcional) e assecuratória, precisamente, para
tornar efetiva a aplicaçãode medidas legais que efetivem os direitos fundamentais
afetos à infância e à juventude nosdiversos âmbitos e instâncias sociais” (RAMIDOFF,
2008, p.45)
.O mesmo autor afirma que a organização da garantia dos direitos fundamentais
de criançase adolescentes em forma de sistema é uma das grandes diferenças da
situação atual paraaquela que se viveu sob a égide do CM/1979,“[...] nas quais
caracteristicamente não se tinhaintegração, mútuas implicações e relações de
necessariedade

entre

as

estruturas

e

organizaçõesestabelecidas

legalmente”

(RAMIDOFF, 2008, p.45).
Significando um grande avanço na proteção de crianças e adolescentes, mais
do que umsistema em si, o SGD é a integração de vários sistemas que convergem
para a proteção integralde crianças e adolescentes. O SGD só existe na interlocução
com outros sistemas nacionais,como o de saúde, de assistência social, dentre outros.
A proposta é de que todas as instituições, executando suas funções de modo
colaborativo,possam ser facilitadoras da garantia integral de direitos. Não é fixada uma
hierarquiaentre as instituições, mas, sim, cada uma executa a sua parte de um todo
que se forma noconjunto, sendo que algumas açõesimprescindíveis só podem ser
executadas se os serviços trabalharem em parceria, em uma concepção de
intersetorialidade.
O desafio para a atitude democratizante de direitos e cidadania é esse
funcionamentoarticulado de diferentes órgãos e serviços. Guiar as intervenções
políticas por meio da intersetorialidadeé prática cuja construção tem sido possível em
razão das profundas insatisfações,principalmente no que se refere à capacidade das
organizações em darem respostas àsdemandas sociais e aos problemas complexos
(INOJOSA, 2001).
Ademais, a atuação em rede é estratégia de ação que pretende escapar da
visão reducionistaem que somente um agente/instituição é o responsável por tomar as
decisões, comoocorria com a figura do Juiz de Menores no Código de Menores.
Nesses termos, incumbem a esse Sistema a garantia e a efetivação dos direitos
civis, políticos,econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos em prol de todas as
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crianças e osadolescentes, de maneira que estes sejam reconhecidos e respeitados
como sujeitos de direitose como pessoas em peculiar condição de desenvolvimento.
Busca-se, assim, a salvaguardadas crianças e dos adolescentes de quaisquer
ameaças e violações de direitos, alémda garantia da apuração e da reparação de
eventuais ameaças e violações.
Ao instituir o SGD, a Resolução nº 113/2006 estabeleceu três eixos de atuação
de seus partícipes,sendo todos eles interdependentes e integrados: promoção, defesa
e controle socialda efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, conferindo
atribuições e lócusespecíficos de cada ente dentro da organização desse Sistema.
A promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes realiza-se por meio da
formulaçãoe implementação da política de atendimento a esse público específico. O
desenvolvimentodessa política envolve a satisfação das necessidades básicas das
crianças e dosadolescentes, sendo que ela deve ser operacionalizada a partir da
descentralização político-administrativa, com a participação da população na sua
formulação e controle.
A política de atendimento das crianças e dos adolescentes operacionaliza-se por
meiode serviços e programas das mais diversas políticas públicas, da execução de
medidas deproteção desses direitos, bem como da execução de medidas
socioeducativas. Essa políticaespecializada deve funcionar de forma transversal e
intersetorial, com a articulação de todasas políticas públicas de infraestrutura,
institucionais, econômicas e sociais, e com a integraçãode todas as suas ações, a fim
de que seja alcançada a efetivação de todos os direitosfundamentais das crianças e
dos adolescentes.
A defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes compreende a garantia
do acesso àjustiça por intermédio das instâncias públicas e mecanismos jurídicos de
proteção dos seusdireitos, com o intuito de se assegurar a impositividade, a
exigibilidade e a mais rápida restituiçãodesses direitos.
A concretização da defesa dos direitos depende da participação intensa
daqueles institutosdenominados de “porta de entrada” das denúncias e situações de
violações de direitos,tendo especial destaque os conselhos tutelares e a polícia
judiciária, por meio de suas delegaciasespecializadas. Faz-se necessária também a
atuação dos órgãos do Poder Judiciário,como as varas especializadas, os tribunais e
as comissões judiciais de adoção, bem como doMinistério Público, a exemplo das
promotorias e as procuradorias de justiça. Ademais, asdefensorias públicas e os
serviços de assessoramento jurídico e assistência judiciária desempenhamfunção
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essencial na viabilização do necessário acesso à justiça. Ainda, compõem oeixo de
defesa dos direitos a Advocacia Geral da União, as procuradorias gerais dos estados,a
polícia militar, as ouvidorias e as entidades sociais de defesa de direitos humanos,
incumbidasde prestar proteção jurídico-social, nos termos do art. 87, V, do Estatuto.
O controle da efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes é
instrumentalizadopela atuação das instâncias públicas colegiadas, nas quais deve ser
garantida a paridade daparticipação de instituições da sociedade civil organizada e de
órgãos governamentais.As principais instâncias de controle são os conselhos de
direitos de crianças e adolescentes,os conselhos setoriais de formulação e controle de
políticas públicas e os órgãos epoderes de controle interno e externo definidos nos arts.
70 a 75 da CF/1988. Destacam-seas funções fundamentais realizadas pelos conselhos
de direitos, que deverão acompanhar,avaliar e monitorar as ações públicas de
promoção e de defesa de direitos, deliberando a respeitomediante normas,
recomendações e orientações, vinculando as ações governamentaise da sociedade
civil organizada.
O controle social é esfera soberana e própria de operação da sociedade civil,
possibilitandoo pleno exercício da democracia participativa. A presença da sociedade
civil no controlesocial, por meio de suas organizações e articulações representativas, é
imprescindível paragarantir a organicidade e a legitimidade do SGD, assim como para
o exercício de qualqueratividade de defesa de direitos (NOGUEIRA NETO, 1992 apud
BAPTISTA, 2012).
Nesses termos, a fim de ressaltar a importância da democracia participativa nas
políticaspúblicas direcionadas à efetivação dos direitos das crianças e dos
adolescentes, cabe a realizaçãode reflexões sobre o protagonismo juvenil e a
necessidade de seu fortalecimento.
Com o reconhecimento de que crianças e adolescentes são dotados de direitos,
tanto deigualdade quanto de liberdade, vem a perspectiva de que suas ideias e
necessidades precisamser ouvidas e consideradas ao serem pensadas ações a eles
dirigidas. A condição dacriança detentora de direitos é algo relativamente novo na
história da humanidade e colocaem pauta novos problemas.
Enquanto ator social, a criança precisa ser ouvida, e ouvir a criança e o
adolescente nãorepresenta somente um princípio metodológico, mas uma condição
política para um diálogointergeracional de partilha de poder (FERREIRA; SARMENTO,
2008).
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A defesa de direitos da criança e do adolescente é, massivamente, feita por
adultos, poissão estes os chefes de Estado, os diretores de entidades, os conselheiros,
os militantes. Diferentementede outros segmentos, em que a própria classe se
representa, no caso da criançae do adolescente estes são defendidos por terceiros.
Essa constatação remete à dúvida sobrea validade das ações dos adultos quando
estes não conseguem dialogar com os detentoresdo direito em foco.
Verifica-se, portanto, que a participação da criança e do adolescente nas
decisões sobreas políticas a eles direcionadas é imprescindível para não se incorrer no
erro de pensar poreles e não com eles, e, com isso, executar políticas que não
atendam à realidade vivenciadapelas crianças e adolescentes que se quer atingir. Além
disto, é mister a participação do adolescenteno controle social da efetivação dos
direitos, no sentido de que, além de partilhar oplanejamento das ações, também seja
“fiscal” de sua execução, assegurando-lhe participaçãonos espaços de deliberação e
controle da política.
Feitas essas considerações, é necessário voltar a análise para a estruturação do
SGD, sendoque sua consolidação se dá na integração e interface dos três eixos e suas
premissas básicas:a integração, a transversalidade e a incompletude. A assistente
social Myriam VerasBaptista, ao analisar o SGD, afirma:
Um princípio norteador da construção de um sistema de garantia de direitos é a
sua transversalidade. Seus diferentes aspectos são mutuamente relacionados,
e as reflexões, os debates e as propostas de ações no sentido de garanti-los
apenas alcançarão a eficácia pretendida se forem abordados integradamente
de forma a fortalecer as iniciativas das suas diferentes dimensões (BAPTISTA,
2012).

Seguindo esse entendimento, o organograma apresentado a seguir ilustra a
configuraçãodo Sistema de Garantia de Direitos, ordenando os órgãos/instituições e
conjuntos de instituiçõesque configuram as políticas públicas na interseção dos três
eixos.

58

A figura apresenta o tipo de instituições, serviços ou conjunto de política pública
que sevincula, prioritariamente, a cada eixo. Observa-se que alguns entes, como o
conselho dedireitos e o Ministério Público, possuem funções institucionalizadas que
incluem a atuaçãoem mais de um eixo, por isso os círculos representativos dos eixos
aparecem em interseções.Há também o caso da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), inserida como um órgão dedefesa, dada sua possibilidade de canal de denúncia
e facilitação do acesso à justiça, mesmonão executando medidas processuais. No
entanto, por intermédio das comissões da criança,a OAB também se volta à promoção
e ao controle social.
A fundamentação legal da política pública voltada à garantia de direitos de
crianças eadolescentes vem permitindo a concretização de ações cruciais para que o
objetivo da políticaseja atingido. No entanto, a legislação não coincide com a realidade
social, e sim disponibilizaum sentido que orienta a ação de grupos e indivíduos que
precisam lidar com umacomplexa trama social e com a coexistência de muitos
significados, que nem sempre apontampara a mesma direção da ação. Desse modo,
para uma aproximação com a realidade énecessário compreender as práticas vigentes,
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a adequação entre princípios legais e fatos, arelação entre demanda e serviços
disponíveis.
Nesse sentido, ao se prever neste Plano Decenal dos Direitos da Criança e do
Adolescentedo Estado do Paraná um eixo específico que trate de ações e políticas
para o fortalecimentodo SGD, prevê-se também a garantia global de todos os direitos
fundamentais das crianças edos adolescentes, uma vez que qualquer ação que torne
mais efetiva a atuação do SGD afetaráde forma transversal todos os direitos. Estas
ações são parte de um espectro de ações quepoderão e deverão ser executadas
visando a fortalecer e melhor estruturar as instituições einstrumentalizar os operadores
do SGD com a finalidade mister de melhorar e assegurar aqualidade do atendimento
prestado de forma sistêmica para a garantia dos direitos fundamentaisdas crianças e
dos adolescentes.
Dentre essas ações, no Plano de Ação, tem-se a ampliação e expansão da rede
de serviçosespecializados de defesa de direitos, como delegacias de polícia, além de
melhorias em estruturascomo os conselhos tutelares, contratação de equipes
multiprofissionais para atuaçãona defesa dos direitos, qualificação profissional através
de formação continuada e capacitaçãopara os operacionalizadores do SGD e para a
sociedade civil organizada, esta voltadaao controle social da efetivação dos direitos das
crianças e dos adolescentes. São previstastambém ações que visem ao pleno
funcionamento dos CMDCAs em todos os municípios doEstado do Paraná, além de
ações de fomento à alimentação de sistemas de monitoramento egeração de dados na
área da criança e do adolescente, como o Sistema de Informações paraInfância e
Adolescência (SIPIA).
Também estão previstas ações direcionadas especificamente ao fomento e
fortalecimentodo protagonismo juvenil, com a perspectiva de que não basta abrir
espaços de participaçãopara crianças e adolescentes sem antes prepará-los para a
ocupação destes espaços,bem como ações a serem empreendidas pela sociedade civil
organizada visando ao controlesocial da efetivação dos direitos.

60

3 MARCO SITUACIONAL
3.1 O MUNICÍPIO
3.1.1 O município de São José dos Pinhais e sua criação
Os primeiros europeus que circularam por terras paranaenses eram portugueses
e espanhóis em busca de riquezas naturais. Foi de São Paulo que partiram várias
expedições para os sertões brasileiros em busca de ouro ou de índios para o trabalho
escravo. Uma delas descobriu pequena quantidade de ouro no litoral paranaense e
como consequência ali se formou um pequeno povoado. Pouco tempo depois, em
janeiro de 1.649, era instalada a Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá.
Procurando descobrir ouro em outras localidades paranaenses, partiram de
Paranaguá duas expedições, uma em 1.649 e outra em 1.651. O resultado foi
animador, pois Ébano Pereira, chefe das duas expedições, registrava em um relatório a
descoberta de ouro em rios do planalto. A notícia da descoberta de ouro nestes rios
provocou o surgimento do Arraial Grande, um pequeno povoado situado junto ao Rio
do Arraial. Foi ele o primeiro povoado português das terras são-joseenses. Até então, o
espaço onde atualmente se localiza o município de São José dos Pinhais, foi ocupado
por grupos das sociedades indígenas. Primeiramente foram os povos caçadores e
coletores e na época da chegada dos portugueses por grupos que pertenciam às
famílias linguísticas dos Jê e Tupi-Guarani. O crescimento do Arraial Grande aconteceu
de uma forma rápida e desordenada, pois nele os portugueses pretendiam permanecer
somente enquanto houvesse ouro para explorar. Na mesma época do surgimento
deste povoado, diversos portugueses se tornaram proprietários de grandes extensões
de terras no espaço hoje ocupado pelo Município. Entre eles, estava o Padre João da
Veiga Coutinho que se tornou dono das fazendas Águas Bellas e Capocu.
A Fazenda Águas Bellas possuía uma excelente localização, pois era cortada
por importantes caminhos percorridos pelos primeiros colonizadores. Foi nesta
Fazenda, provavelmente junto à sua sede, que no ano de 1.690 ocorreu a inauguração
da Capela de Bom Jesus dos Perdões. A presença da Igreja Católica era importante
para o lugar isto porque, na época, a Igreja fazia parte do processo administrativo de
colonização. Com a inauguração desta Capela, o espaço são-joseense passou a ter
uma autoridade que representava o Governo Português. Pouco tempo depois, no ano
de 1.721, o Ouvidor Geral Raphael Pires Pardinho solicitava a eleição das primeiras
autoridades para a Freguesia de São José. Na organização administrativa colonial, as
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freguesias eram povoações que contavam com uma autoridade eclesiástica local e
possuíam representantes junto à administração pública da vila a quepertenciam.
O ouro era pouco e por volta de 1.750, sua exploração estava praticamente extinta.
Sem outra atividade econômica lucrativa, o crescimento populacional foi muito lento.
Durante todo o século XVIII e a primeira metade do século XIX, a Freguesia de
São José possuía uma população pobre e dispersa, onde a grande maioria vivia de
uma agricultura de subsistência. Embora fosse esta freguesia uma das maiores da
região, ela foi abandonada pelas autoridades locais (Câmara Municipal da Vila de
Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba), como também pelas autoridades
regionais (Capitania de São Paulo e depois Província de São Paulo).
No dia 16 de julho de 1.852, foi sancionada a Lei nº 10 da Província de São
Paulo, criando a Villa de São José dos Pinhais. A sua instalação e a posse solene dos
primeiros vereadores ocorreu no dia 08 de janeiro de 1.853. Com a Lei Estadual nº
259, de 27 de dezembro de 1.897, esta vila recebeu a categoria de cidade. Assim, a
sede do Município passou a ser a Cidade de São José dos Pinhais.
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná também criou em São José dos
Pinhais alguns distritos administrativos. O primeiro deles, com seus limites citados na
Lei Estadual nº 790 de 14 de novembro de 1.951, foi o Distrito de Campo Largo da
Roseira. Depois foram criados mais cinco distritos e sancionados pelas seguintes leis:
Lei Estadual nº 5.597 de 21 de junho de 1.967, que cria o Distrito Administrativo e
Judiciário de Colônia Murici; Lei Estadual nº 7.306 de 13 de maio de 1.980, que cria o
Distrito Administrativo de Cachoeira de São José; Lei Estadual nº 8.429 de 12 de
dezembro de 1.986, que cria o Distrito Administrativo de São Marcos; Lei Estadual nº
8.431 de 12 de dezembro de 1.986, que cria o Distrito Administrativo de Borda do
Campo de São Sebastião; e Lei Estadual nº 8.969 de 02 de maio de 1.989, que cria o
Distrito Administrativo de Marcelino.
3.1.2 Caracterização do Município
São José dos Pinhais, situado a 18,60km da capital do estado do Paraná
(distânciasede a sede), faz limite geográfico com 08 Municípios da região
metropolitana: Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Curitiba,
Guaratuba, Morretes e Tijucas do Sul, sendo cortada por duas rodovias federais: a BR
376 principal via de ligação da região sul do país e 277 acesso ao litoral e ao porto de
Paranaguá e pelo contorno Leste da BR 116.
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Com a 5ª maior área territorial da região Metropolitana de Curitiba - 946,435 km²
(grande parte representada pela área rural), possui uma economia em franco
desenvolvimento notadamente devido à presença do Aeroporto Internacional Afonso
Pena e de grandes fábricas de autopeças, que vieram com a instalação de montadoras
de automóveis multinacionais, bem como de empresas fornecedoras.

A cidade

também é sede de indústria cosmética e de alimentos, tendo ampliado recentemente o
turismo rural e mantido a tradição de agricultura familiar. Associada a ampliação da
atividade industrial o município apresentou nos últimos 05 anos um crescimento
populacional acima de 13 %, com uma população (segundo projeção a partir do censo
IBGE 2010) de 297.895 habitantes, estando como a 6ª cidade mais populosa do estado
com uma taxa de urbanização de 89,66%.
Figura 1 - Mapa do Estado do Paraná, com destaque para São José dos Pinhais

O município de São José dos Pinhais pertence à Região Metropolitana de
Curitiba (RMC), criada conforme a Lei Complementar Federal n°14/73, com o objetivo
de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum. Atualmente a RMC é composta por 29 municípios, com uma área
territorial de aproximadamente 16.581,21km² e a sua população ultrapassa os 3
milhões e 400 mil habitantes.
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Figura 2 – Mapa de São José dos Pinhais

Fonte: www.sjp.pr,gov.br/acidade

Figura 3 – Mapa da Região Metropolitana de Curitiba
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3.1.3 Evolução Populacional de São José dos Pinhais
População Estimada para Série Histórica 2010a 2015
O quadroabaixo apresenta a evolução do número de habitantes, considerando
os dados do Censo IBGE 2000 e 2010 e de estimativas realizadas para os demais
anos.
Quadro 1 – População estimada para série histórica 200 a 2016.
Ano

População

2000

204.316

2001

213.624

2002

220.489

2003

227.993

2004

235.476

2005

252.469

2006

261.127

2007

269.703

2008

272.530

2009

279.297

2010

264.210

2011

268.808

2012

273.255

2013

287.792

2014

292.934

2015

297.895

2016

302.759

1980, 1991, 2000 e 2010: IBGE - Censos Demográficos
1996: IBGE - Contagem Populacional
1981-1990, 1992-1999, 2001-2006: IBGE - Estimativas preliminares para os anos intercensitários
dos totais populacionais, estratificadas por idade e sexo pelo MS/SGEP/DATASUS.
2007-2009: IBGE - Estimativas elaboradas no âmbito do Projeto UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A) População e Desenvolvimento. Coordenação de População e Indicadores Sociais.
2011-2012: IBGE - Estimativas populacionais enviadas para o TCU, estratificadas por idade e sexo
pelo MS/SGEP/DATASUS.
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População Estimada para Série Histórica 2010 a 2015
O gráfico abaixo apresenta a distribuiçãodo
do número de habitantes por faixa
etária considerando os dados do último Censo e de estimativas realizadas para o ano
de 2016.
Gráfico 1 – Pirâmide Populacional – 2016

Fonte: IBGE 2010-2015.Estimativas
Estimativas
MS/SGEP/DATASUS.

populacionais

estratificadas

por

idade

e

sexo

pelo

Estimativa da População e Número de Domicílios por Bairro
Quadro 2 – População por bairros
Bairro
Academia
Afonso Pena
Águas Belas
Área Inst. Aeroportuária ¹
Aristocrata
Arujá
Aviação
Barro Preto
Bom Jesus
Boneca do Iguaçu
Borda do Campo
Cachoeira ¹
Campina do Taquaral ¹

2000

2010

1.297
1.995
9.219 10.119
2.959
2.805
—
415
2.629
4.352
632
585
3.838
5.225
621
692
3.334
3.028
5.652
5.927
12.697 18.198
—
1.278
—
1.342

Variação no Período
Área (Km²)
(%)
53,81
3,15
9,76
3,30
-5,20
1,19
—
6,62
65,54
2,01
-7,44
7,68
36,14
1,21
11,43
2,56
-9,18
0,73
4,87
1,36
43,33
11,97
—
17,20
—
10,68
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Nº Domicílios (Em
2010)
612
114
3.268
859
1.355
162
1.614
221
1.102
1.867
5.450
382
424

Campo Largo da Roseira ²
Centro
Cidade Jardim
Colônia Rio Grande ³
Contenda ¹
Costeira
Cristal ¹
Cruzeiro
Del Rey ²
Dom Rodrigo ²
Guatupê
Iná
Ipê
Itália
Jurema ¹
Miringuava¹
Ouro Fino
Parque da Fonte ³
Pedro Moro
Quissisana
Rio Pequeno
Roseira de São Sebastião
Santo Antônio ³
São Cristóvão
São Domingos
São Marcos
São Pedro

—
7.847
10.513
2.082
—
4.023
—
9.814
—
—
15.738
7.129
11.677
5.785
—
—
3.612
15.454
3.019
10.870
7.454
1.412
6.615
1.518
2.815
8.910

968
8.115
11.199
2.610
825
8.147
3.363
11.052
1.719
616
16.743
12.316
14.436
7.560
4.371
4.118
5.966
21.849
4.434
11.958
8.063
3.318
11.789
1.751
3.027
12.999

—
3,42
6,53
25,36
—
102,51
—
12,61
—
—
6,39
72,76
23,63
30,68
—
—
65,17
41,38
46,87
10,01
8,17
134,98
78,22
15,35
7,53
45,89

17,01
2,51
2,58
3,07
8,80
5,49
2,00
2,16
5,49
5,76
6,14
3,67
9,18
2,53
5,73
4,70
2,30
5,27
1,03
2,67
5,53
6,96
2,59
0,60
1,25
10,65

282
2.772
3.452
834
247
2.481
970
3.458
525
173
4.935
3.844
4.252
2.225
1.244
1.237
2.020
6.788
1.485
3.532
2.372
993
3.801
564
986
3.926

4.072

3.500

-14,05

1,13

1.121

Zacarias
—
507
—
3,55
158
Notas:
¹ Bairros atualizados, criados e delimitados conforme as Leis Complementares nº 45/2009 e nº 112/2016.
² Bairros que não foram considerados urbanos pelo IBGE no período do Censo 2000, portanto, não
possuem dados populacionais.
³ No ano 2000 o bairro Colônia Rio Grande era denominado Zaniolo; o bairro Parque da Fonte era
denominado Independência; e o bairro Santo Antônio era denominado Colônia Rio Grande.

3.2EIXO 1-DIREITO À VIDA E A SAÚDE
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/ 1990, dando
cumprimento à Constituição Federal, apresentou em seus artigos um tratamento
diferenciado à saúde da criança e do adolescente, visando alterar os conteúdos de
menoridade que prevaleceram nas legislações anteriores.
Quando oECA trata do Direito à Vida e à Saúde, estabelece que a criança e o
adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento em condições dignas
de existência. Nesse sentido, na realidade brasileira ocorreu uma progressiva
adequação legal no que se refere à proteção à vida e à saúde de crianças e

67

adolescente, que inclui o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes.
Partindo desta realidade, alguns dados são indicadores de risco e de qualidade
de vida que nortearão o diagnóstico e o plano de ação para os próximos 10 anos.
Para abordar o direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, a
perspectiva adotada foi a de centrar a análise em indicadores produzidos no âmbito
das ações do SUS. A escolha foi a de partir da capacidade de refletir de forma
amplificada seus efeitos e consequências.Os aspectos e indicadores analisados foram:
a Gravidez na Adolescência, a Mortalidade Infantil, o Percentual de Crianças Menores
de 01 Ano com Vacinação em Dia e osAtendimentos em Saúde Mental.
3.2.1 Atenção à saúde da criança e do adolescente
A Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria de Saúde, conta
com diversos serviços de atendimento voltado à criança e ao adolescente. O intuito é
promover a qualidade de vida neste ciclo vital, desde a gestação das mães, os
primeiros dias de vida dos bebês até adolescência.
O atendimento pediátrico no Município tem início com o Pré-Natal da gestante,
incluída no programa “Nascer em São José dos Pinhais”,que busca , com esta
ação,incentivar as grávidas a cumprirem todos os exames e consultas recomendadas
pelo Ministério da Saúde, reduzindo assim a mortalidade materna e infantil.
Logo após o parto, as crianças de zero a dois anos são atendidas pelo médico e
pela enfermeira responsável para realizar consultas de puericultura, conforme
orientação do Ministério da Saúde. Ao nascerem os bebês são consultados já na
primeira semana de vida para orientação à pega correta (modo como os recémnascidos devem ser amamentados) e assim manter o aleitamento exclusivo até os seis
meses de idade. “As consultas de puericultura são realizadas para o acompanhamento
do desenvolvimento mental e cognitivo da criança, bem como do crescimento dentro
dos parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”.
Dos dois até os cinco anos de idade as crianças são atendidas de forma
programada, uma vez ao ano pelo médico responsável para o acompanhamento de
seu desenvolvimento e crescimento, com consultas agendadas previamente. Quando
necessário, pelo surgimento de algum agravo agudo, o atendimento é feito a partir da
demanda espontânea podendo gerar encaminhamentos para os demais níveis de
atenção conforme a necessidade. (serviços de Urgências e Emergências, ao Hospital
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Municipal

e

Maternidade

São

José

ou

às

especialidades).

Havendo

no

acompanhamento a detecção de alterações de desenvolvimento ou crescimento no
atendimento consultas de puericultura, a criança é encaminhada para atendimento na
Policlínica Infanto Juvenil (Atenção Especializada), onde o

acompanhamento

acontecerá concomitante com as Unidades Básicas de Saúde (UBS)”. Em São José
dos Pinhais a Policlínica Infanto Juvenil, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), o
Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS I) , a Casa Verde e o Hospital Municipal
e Maternidade São José são as principais instituições públicas para atendimento
pediátrico.
Atenção Primária em Saúde - Unidades Básicas de Saúde
Segundo o Plano Operativo da Secretaria Municipal de Saúde - Participação
Complementar de Recursos Humanos nos Serviços Públicos de Saúde de São José
dos Pinhais-PR, - o modelo de atenção da Atenção Primária em Saúde em São José
dos Pinhais é modulado de acordo com a Política Nacional do Sistema Único de Saúde
(Portaria nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011) que tem como fundamentos e diretrizes:
I - ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a
programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais
com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das
coletividades que constituem aquele território sempre em consonância com o princípio
da equidade;
II - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de
atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização
pela atenção às suas necessidades de saúde. A APS é prestada em São José dos
Pinhais, conforme quadro abaixo, através de 28 Unidades Básicas de Saúde, 16 em
regiões Urbanas e 12 em Regiões Rurais, sendo no total 55 Equipes de saúde
compostas por médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, destas 39 são da
Estratégia de Saúde da Família compostas por Agente Comunitário de Saúde. As
demais 16 equipes são de Equipes de Atenção Básica com médico generalista que
atuam nos moldes do Ministério da Saúde no que refere a Estratégia de Saúde da
Família, embora não sejam compostas por Agentes ComunitáriosdeSaúde.
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Quadro 3 – Equipes da estratégia saúde da família
DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA POR REGIÕES DO
MUNICÍPIO
Região
UBS

Borda do
Campo
7

Centro

Costeira

Guatupê

UBS Urbanas

Afonso
Pena
-

Total

10

São
Marcos
3

7

10

UBS Rurais

-

-

-

-

-

2

2

Total

-

7

7

10

10

5

39

37

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, 2016.

Cobertura da Atenção Primária em Saúde (APS)
A maior cobertura está nas regiões rurais que tem uma população adstrita menor
que a preconizada pelo Ministério da Saúde, porém leva-se em consideração o acesso
aos serviços, em razão da grande extensão territorial da área rural no município. O
município possui 39 (trinta e nove) Equipes da Estratégia de Saúde da Família – ESF –
cadastradas e 29 (vinte e nove) Equipes de Atenção Básica – EAB. E, considerando os
parâmetros da PNAB e a População de 297.895 habitantes (IBGE, 2015) temos:
Cobertura da Atenção Primária em Saúde, conforme Portaria 2488/2011: 73,84%
- 39 ESF x 4000 = 156.000 - Cobertura da ESF: 52,36%
- 16 EAB x 4.000 = 64.000 - Cobertura da EAB: 21,48%
Quadro 4 – Base de Cálculo cobertura de Atenção Básica da Saúde

Base do Cálculo conforme Política Nacional da Atenção Básica
01 ESF para 12.000 pessoas em grandes centros urbanos
01 EAB para 18000 pessoas em grandes centros urbanos
01ESF para até 4.000 pessoas
01EAB com 60 horas semanais equivale a 1ESF (segundo SISPACTO)
Atenção Especializada em Saúde
A Rede de Atenção Especializada tem como porta de entrada preferencial a
Atenção Primária em Saúde e seus encaminhamentos são realizados através das
necessidades observadas pelos médicos das Unidades Básica de Saúde. Diante da
necessidade de organização e dinamização do fluxo de encaminhamentos, em 2012 foi
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criado no município o Departamento de Regulação, que gerencia as demandas
encaminhadas para a Rede Especializada, gerenciando o agendamento de consultas
nos Centros de Atendimento Especializados.
A Rede Especializada do município é composta por servidores concursados e
profissionais terceirizados e por Preceptores dos oito Programas de

Residência

Médica existentes no Município, observando os princípios da integralidade,
acessibilidade e a articulação da saúde com outras políticas públicas, como forma de
assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão
na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.
Considerando inserção familiar e social,de forma indireta, todos os serviços e
equipamentos repercutem interferem na qualidade de vida e saúde de crianças e
adolescentes, porém alguns serviços tem atuação direcionada a esta população:
Centro de Atenção Psicossocial InfantoJuvenil (CAPS I): atende crianças de zero a
18 anos e conta com um quadro de funcionários de aproximadamente 13 pessoas. A
principal especialidade do local é o atendimento a casos de transtornos mentais graves
e persistentes (depressão, psicoses, quadros ansiosos severos e dependência
química). Geralmente estes casos apresentam comorbidades com transtorno de
conduta, automutilação, transtornos alimentares, transtorno de déficit de atenção com
hiperatividade, entre outros. Desenvolve atividades de Acolhimento, Triagem, Consulta
em Psiquiatria, Psicoterapia Individual e em grupo, Visita Domiciliar, Busca Ativa,
Atendimento Demanda Judicial, Articulação da Rede, Programa Cuidar eu Posso e
Oficinas Terapêuticas Variadas. Atualmente possui 130 pacientes em atendimento
gerando uma média de 1150 procedimentos ao mês.
Policlínica Infantojuvenil:atende especialidades ambulatoriais pediátricas e juvenis do
município. Das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento
(UPA) e Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais (HMMSJP) são
geradas as demandas que serão atendidas pelos especialistas pediátricos da Saúde
nas áreas de: pediatria, pneumologia, ortopedia, fonoaudiologia, otorrinolaringologia,
fisioterapia, neurologia, cardiologia, hebiatria, dermatologia, cirurgia pediátrica,
nefrologia, nutrologia, psicologia, psiquiatria, neurocirurgia, oftalmologia, infectologia,
odontologia, nutrição e enfermagem. Além de atender crianças e jovens com consultas
ambulatoriais em todas as especialidades citadas, a equipe de fonoaudiologia do
Centro Integral de Atenção à Criança (CIAC) concentra o atendimento de crianças a
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idosos no mesmo espaço. Além de consultas ambulatoriais, a fonoaudiologia também
realiza exames de audiometria e impedanciometria demandadas pelas Unidades
Básicas de Saúde.
Casa Verde: iniciou suas atividades em 2006 conforme decreto municipal 1.645, e se
concretizou com a parceria entre as Secretarias de Saúde (prédio, despesas
administrativas, coordenação, psicólogos, sanitização e estagiário), Assistência Social
(assistente social, educador social, estagiário, oficineiros, sanitização), Educação
(pedagogas) e Cultura. A Unidade Especializada tem como finalidade atender de forma
integral adolescentes de 12 a 21 anos que se encontram em situação de crise
deflagradas por fatores intrínsecos e extrínsecos, promovendo soluções participativas e
compartilhadas com sua família, construindo vínculos afetivos, respeito mútuo,
cooperação e aquisição gradativa de responsabilidades. Deste modo, a Casa Verde
age com o intuito de promover a inserção social desses adolescentes e propicia um
relacionamento saudável com a comunidade, principalmente com a Escola e o mundo
do trabalho. Contando com uma equipe multifuncional, a Casa Verde trabalha também
para prevenir a exposição a Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e HIV, vícios
e uso de drogas lícitas e ilícitas, gravidez indesejável e delinquência.
Atenção às Urgências e Emergências – Pré Hospitalar: a Atenção às Urgência e
Emergência do município está organizada

em consonância com os princípios do

Sistema Único de Saúde, garantindo a universalidade, a equidade e a integralidade das
ações de saúde. Integra as Unidades de Pronto Atendimento: UPA Afonso Pena, e
UPA Rui Barbosa, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Estas
unidades são componentes da rede de assistência de urgência e emergência do
município. As UPAs constituem-se como estruturas de complexidade intermediária
entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência. As UPAs trabalham com
a política de acolhimento e classificação de risco, sendo os pacientes priorizados de
acordo com a gravidade do caso. Os de maior gravidade são atendidos imediatamente,
os pacientes em situação clínica estável, mas que necessitam de atendimento médico
são atendidos nos consultórios, em regime de pronto atendimento. Na UPA Afonso
Pena foi implantado o atendimento odontológico de emergência, possui também uma
equipe de Suporte Avançado de Vida (SAV) e uma equipe de Suporte Básico de Vida
(SBV) do SAMU descentralizada, o que proporciona uma diminuição do tempo resposta
aos pacientes atendidos nas proximidades. O Serviço de radiografia realizado nas
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UPAS será estendido para pacientes das UBSs. O SAMU age de forma integrada com
a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, por meio do Corpo de Bombeiros pelo
Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE). Hoje o foco do
seu atendimento são ocorrências clínicas, e não traumas e acidentes, mas também faz
apoio a esses atendimentos. A integração do SAMU acontece efetivamente com as
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), realizando o encaminhamento de pacientes.
Nos casos mais graves, o SAMU também pode entrar em contato com a Central de
Leitos para solicitar uma vaga a um hospital. Em São José dos Pinhais, a referência é o
Hospital e Maternidade São José. A referência municipal para o atendimento
deurgências e emergências em pediatria é a UPA Afonso Pena.
Atenção Hospitalar: o Município conta com o Hospital Municipal e Maternidade São
José dos Pinhais (HMMSJP) que possui atualmente 204 (duzentos e quatro) leitos
ativos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), sendo que destes
10 são leitos de UTI Neonatal, 10 de Unidade de Cuidados Intermediários Neonataise
25 para o atendimento em pediatria clínica e cirúrgica.Oferece atendimento nas
seguintes áreas de: Cirurgia em Geral e Pediátrica,Ortopedia e Traumatologia, Clínica
Médica, Medicina de Urgência,Otorrinolaringologia, Pediatria (Pneumopediatria,
Cardiopediatria, Neonatologia, Infectologia Pediátrica e Neuropediatria; Oftalmologia,
Anestesiologia,
também

Medicina Intensiva Adulta, Ginecologia e Obstetrícia (atendendo

gestação de alto risco), Cirurgia Bucomaxilofacial/OdontologiaHospitalar,

Enfermagem,

Serviço

Social,Psicologia,

Fisioterapia,

Fonoaudiologia,Pedagogia

Hospitalar, Farmácia, Nutrição e Dietética.
3.2.2 Equipamentos e Serviços
Relação dos equipamentos da Atenção Básica - Unidades Básicas de Saúde
(UBS):

•

UBS Afonso Pena
Rua Antônio Bianchetti, 90
3385-5505 / 3381-5834

•

UBS Agaraú
Rua Arcídio Claudino Barbosa, s/nº
3385-8591
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•

UBS Borda do Campo
Estrada da Roseira, 5850
3385-7216

•

UBS Braga
Rua Alcídio Vianna, 1047
3283-3711

•

UBS Cachoeira
Rua Benjamin Negoseki, s/nº
3382-2791

•

UBS Caic
Rua Doutor Murici, 3421.
3283-6398

•

UBS Campina do Taquaral
Rua José Zanqueta Filho, s/nº
3282-2613

•

UBS Campo Largo da Roseira
Rua Antonio Singer, s/nº
3382-4100

•

UBS Castelhano
Estrada Principal, s/nº
3753-1000 Telefone Público

•

UBS Central
Rua Isabel a Redentora, 1629
3398-2776

•

UBS Cidade Jardim
Rua TarcílioZoelmer, 750
3283-5786

•

UBS Contenda
Rua Casemiro Leviski, s/nº
3634-1033

•

UBS Córrego Fundo
Estrada Principal, s/nº
3283-6976
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•

UBS Cotia
Rua Vereador Domingos Moletta, s/nº
3398-6428

•

UBS Cristal
Rua IIo Antonino Mozer, 900
3383-3548

•

UBS Faxina
Rua Carlos Kusma, s/nº
8412-7241

•

UBS Guatupê
Rua Herminda da Rocha Barbosa, 600
3385-6171

•

UBS Ipê
Rua Laerte Fenelon, 1001
3385-2112

•

UBS Malhada
Estrada Principal, s/nº
3383-7254

•

UBS Marcelino
Rua Ver. Domingos Moletta, s/nº
3282-4817 – Telefone Público

•

UBS Martinópolis
Rua Vanderlei Moreno, 11280
3398-8779/ 3398-8771

•

UBS Moradias Trevisan
Rua Luiz Oribes da Rocha, 26
3383-1977

•

UBS Murici
Rua João Lipinski, 505
3635-1363

•

UBS Quississana
Rua Carlos Eduardo Nicheli, 26
3282-5051
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•

UBS Riacho Doce
Rua Eliud Alves Pereira, 378
3586-1006

•

UBS São Marcos
Rua Augusto DeBarba, 975
3384-1994

•

UBS Veneza
Rua Francisco Dal’Negro, 2752
3283-5688

•

UBS Xingú
Rua Ilhio Pedro Gasparelo, 854
3283-5660

Relação dos equipamentos públicos municipais da Atenção Especializada

•

CAPS I – Centro de Atendimento Psicossocial Infanto Juvenil
Rua Coronel Luiz Victorino Ordine, 1586
Bairro: Centro
Fone: 3282-9376

•

CAPS AD – Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas
Rua Jorge Mansos do Nascimento Teixeira, 584
Bairro: São Pedro
Fone: 3398-2764 / 3381-5471

•

CAPS TM – Centro de Atendimento Psicossocial Transtorno Mental
Rua João Maria Rocco, 230
Bairro: Braga
Fone: 3381-5832

•

CASA VERDE
Rua Cap, Tobias Pereira da Cruz, 2439
Bairro: Pedro Moro
Fone: 3382-1503 / 3283-4238

•

CEM – Centro de Especialidades Médicas
Rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, 137
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Bairro: Bom Jesus
Fone: 3383-1148 / 3382-9017 / 3381-5831
•

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
Rua General Catão Menna Barreto Monclaro, 926

•

Bairro: São Pedro
Fone: 3283-1182 / 3383-3074

•

CIAM – Centro Integrado de Atenção à Mulher
Rua Joinville, 2109
Bairro: Centro
Fone: 3282-2362 / 3398-2588

•

CIAC – Policlínica Infanto Juvenil
Rua Veríssimo Marques, 250
Bairro: Centro
Fone: 3381-6960 / 3381-6959 / 3381-6657

•

Ambulatório SENTINELA
Rua Joinville, 2109
Bairro :Braga
Fone: 3283 – 6410

Relação dos equipamentos públicos municipais da Atenção às Urgências
eEmergências – Pré Hospitalar

•

Unidade de Pronto Atendimento Rui Barbosa
(41) 3398-2713 / 3398-2714
(41) 3398-2711
Av. Rui Barbosa, 10471
Bairro: Colônia Rio Grande

•

Unidade de Pronto Atendimento Afonso Pena
(41) 3385-3502/ 3383-7611/ 3282-6759
Rua Francisca de Souza Cortes, 460
Bairro: Afonso Pena
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Relação dos equipamentos públicos municipais de Atenção Hospitalar

•

HospitalMunicipal e Maternidade São José dos Pinhais
(41) 3283-5522
Rua Paulino Siqueira Cortes, 2.304 CEP: 83005-030
Bairro: Centro

Relação dos equipamentos públicos municipais de Atenção Farmacêutica

•

Farmácia Básica Central
Medicamentos controlados: Das 07:30 às 11:30 e das 12:30 às 16:30
Demais medicamentos: Das 07:30 às 17:00
Insulina: Das 07:30 às 16:00
Fone:(41) 3381-6951
Rua Veríssimo Marques, 500 – Centro

•

Farmácia Básica Afonso Pena (anexa a UBS Afonso Pena)
Rua AntonioBiachetti, 90 – Afonso Pena
Fone: 3384-5590

•

Farmácia BásicaGuatupê (anexa a UBS Guatupê)
Rua Herminda da Rocha Barbosa, 600 – Guatupê
Fone: 3385-8198

•

Farmácia Básica Martinópolis (anexa a UBS Martinópolis)
Rua Vanderlei Moreno, 11.280 – Jardim Martinópolis
Fone: 3398-8779

•

Farmácia Básica São Marcos (anexa a UBS São Marcos)
Rua Augusto Debarba, 975 – São Marcos
Fone: 3398-2695

•

Farmácia Especial Municipal (ao lado da Farmácia Básica Central)
Rua Veríssimo Marques, 500
Fone: 3381-6953

Equipamento público municipal relacionado à Vigilância Epidemiológica

•

NUTES – Núcleo Municipal de Testagem e Aconselhamento em Saúde
Rua Voluntários da Pátria, 1393
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Bairro: Centro
Fone: 3282-4455 / 3398-2579
3.2.2.1Programa Saúde na Escola
Programa Saúde na Escola foi instituído pelo Decreto Presidencial nº
6.286/2007, surgiu como uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e
Educação. A partir de 2011 o PSE adota uma nova orientação em relação ao processo
de gestão: Monitoramento; Avaliação; e Fluxo de transferência de recursos financeiros.
Sendo que os recursos são condicionados à assinatura de um Termo de
Compromisso Municipal. Com isso, os gestores da saúde e da educação se
comprometem a realizar, ao longo de 12 meses, ações de promoção, prevenção,
educação e avaliação das condições de saúde dos educandos.
A partir do ano de 2011, mudou-se a forma da gestão e funcionamento do PSE
nos municípios, tendo em vista a fragilidade dos sistemas de monitoramento das ações
dentre outras razões. O repasse que era realizado de uma única vez, agora é
repassado somente 70%, os outros 30% restantes quando atingirem os 70% das metas
pactuadas e informarem as ações realizadas no período de 12 meses, sendo que para
a Educação é via Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do
Ministério da Educação (SIMEC) Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e
Finanças do Ministério da Educação e, para a Saúde no Sistema de Informação ESUS.
A partir de sua implantação no município em 2013 o programa apresentou,
conforme demonstra a Figura 4, crescimento de 27,45% no número de educandos
vinculados, com a ampliação de 70% das Unidades de Saúde e de 35% do número de
escolas. Não foi verificado aumento dentro da estrutura dos Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEIs).
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Figura 4 – Programa Saúde na Escola

Programa Saúde na Escola

Ano

Nº de Escolas

2013/
2014

13 Escolas

2014/
2015

20 Escolas

2016

Total de
Educandos

Ensino

Nivel

Fundamental

Municipal

Ed. Infantil

Municipal

Fundamental

Municipal

Ed. infantil

Municipal

8.598

5 CEMEIs

11.843

5 CEMEIs

Nº de
US

Nº de
equipes na
AB

10

13

17

21

A pactuação não liberada a nível federal até 29 de fevereiro de 2016, com previsão
para março/16

Fonte: DAPES / SMS / SJP / PR 02/03/2016

Fonte: SEMS – Secretaria Municipal de saúde, 2016.

Tabela 1 – Quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde
SERVIDORES EFETIVOS POR CARGO/FUNÇÃO
CARGO/FUNÇÃO

QUANTIDADE

AGENTE ADMINISTRATIVO

189

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

193

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

14

AGENTE FISCAL

1

AJUDANTE

4

ALMOXARIFE

1

ASSESSOR ESPECIAL D - meramente comissionado

2

ASSESSOR TÉCNICO - meramente comissionado

2

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A

27

ASSISTENTE SOCIAL

16

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

60

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

171

AUXILIAR SERVIÇOS SAÚDE

42

BIÓLOGO

5

CHEFE DE ALMOXARIFADO - meramente comissionado

1

CHEFE DE DIVISÃO - meramente comissionado

6

CHEFE DE POSTO DE SAÚDE A - meramente comissionado

13

CHEFE DE POSTO DE SAÚDE B - meramente comissionado

15

CHEFE DE POSTO DE SAÚDE C - meramente comissionado

15

80

CIRURGIÃO DENTISTA

101

CIRURGIÃO DENTISTA - Estratégia Saúde da Família

7

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - meramente comissionado

4

DIRETOR GERAL DE HOSPITAL - meramente comissionado

1

EDUCADORA SOCIAL

1

ELETROTÉCNICO

1

ENFERMEIRO

235

ENGENHEIRO SANITARISTA

1

FARMACÊUTICO

5

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO

32

FISIOTERAPEUTA

24

FONOAUDIÓLOGO

11

MÉDICO

229

MÉDICO VETERINÁRIO

5

MOTORISTA

97

NUTRICIONISTA

14

OFICIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO

6

PREPARADOR DE ALIMENTAÇÃO

2

PSICÓLOGO

28

RECEPCIONISTA

2

SECRETÁRIO DE SAUDE

1

SERVENTE FEMININO

100

SERVENTE MASCULINO

1

TÉCNICO DE APAR.ODONTOLÓGICOS

1

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

18

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

1

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

421

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

37

TÉCNICO EM SANEAMENTO

24

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

1

TÉCNICO HIGIENE DENTAL

11

TELEFONISTA

1

TERAPEUTA OCUPACIONAL

1

TOTAL

2204

Fonte: RH SEMS Nota: O quadro não aponta estagiários, servidores em licença ou restrição.

3.2.2 Gravidez na Adolescência
Segundo Costa et al (2011) a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera
a gravidez na adolescência como uma gestação de alto risco devido a repercussões
sobre a mãe e ao recém nascido (RN), além de acarretar problemas sociais e
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biológicos. A gravidez na adolescência pode levar a consequências emocionais, sociais
e econômicas para a saúde da mãe e seu filho e ocorre no extremo inferior da vida
reprodutiva que é dos 10 aos 19 anos de idade.
A ocorrência de partos prematuros e também recém nascidos (RN) de baixo
peso são problemas de saúde pública, por gerar um custo elevado de despesas
médicas hospitalares, com as internações dos RN em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Diverso estudo tem procurado relacionar a gravidez na adolescência e as
características socioeconômicas dos pais com esse fato. No Brasil, há uma estreita
relação entre educação e maternidade. Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) mostram maior frequência de gravidez em adolescentes de 15 a
19 anos sem escolarização em relação àquelas com 9 a 11 anos de estudo. Para esta
realidade concorrem fatores de natureza objetiva e subjetiva que levam à gestação nos
anos iniciais da vida reprodutiva. Tais fatores apresentam origem multicausal como:
desconhecimento e/ou dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos, dificuldade
das meninas em negociar o uso do preservativo, ingenuidade, violência, submissão,
desejo de estabelecer uma relação estável como parceiro, forte desejo pela
maternidade, com expectativa de mudança social e de obtenção de autonomia através
da maternidade.
A gravidez na adolescência é encarada negativamente nas condições
emocionais e financeiras das adolescentes e suas famílias, alterando drasticamente
sua rotina. “A maioria das adolescentes abandona os estudos para cuidar da criança,
ocorrendo aumento dos riscos de desemprego, mudança de estrato sócio econômico e
dependência econômica dos familiares, perpetuando-se assim, a pobreza, educação
limitada, abuso e violência familiar tanto à mãe quanto à criança”(SUZUKI, 2007). Além
disso a baixa expectativa de avanço profissional.
A importância extremada do Pré Natal para a gestante adolescente é que do
ponto de vista físico-biológico, a gravidez na adolescência é fator de risco. A incidência
de hipertensão é cinco vezes maior nas adolescentes que também são mais propensas
a ter anemia. Estes dois fatores aumentam o risco de prematuridade acarretando maior
número de cesáreas e ampliando a necessidade de manutenção dos Recém Natos em
Unidades e Terapia Intensiva Neonatal.
Cabe destacar que a gravidez nesse ciclo de vida traz riscos aumentados e
agravados principalmente pelo pré-natal tardio ou não realizado. As patologias de
maior incidência são: pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, anemia, infecção urinária ou vaginal
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e consequente parto pré- maturo, que podem ser amenizadas ou evitadas com um prénatal adequado.
A hipertensão, que poderá levar aos quadros de eclâmpsia, se diagnosticada e
acompanhada precocemente, pode deixar de ser problema, pois será possível exercer
algum controle sobre seus fatores desencadeantes. O mesmo se pode dizer em
relação à restrição do crescimento fetal. Uma avaliação correta do estado nutricional
dessas adolescentes e de sua ingestão protéico-calórica
protéico calórica pode corrigir distorções
importantes. Quanto mais cedo a anemia
anemia for detectada, mais fácil será combatê-la.
combatê
Além disso, as infecções do trato urinário, que podem desencadear contrações uterinas
acarretando um trabalho de parto precoce, se tratadas adequadamente diminuem o
risco de prematuridade.
Em conformidade com
om as diretrizes do Sistema Único da Saúde (SUS), durante
a gestação devem ser realizadas 07 ou mais consultas de pré-natal.
pré natal.
A pesquisa “Estatísticas de Gênero – Uma análise dos resultados do Censo
Demográfico, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Estatística (IBGE), mostra que o
percentual de mulheres jovens de 15 a 19 anos com ao menos um filho reduziu no
período 2000 e 2015, no Brasil.
Já em São José dos Pinhais, conforme demonstra o gráfico abaixo, observamos
resultados mais favoráveis que os do Estado
Estado e do País, porém com tendência à
estabilidade, sendo que o desejável é o constante decréscimo no número de gestações
na adolescência.
Gráfico 2 – Comparativo de nascidos vivos de mães adolescentes 2010 – 2015 (Município/ Estado/ País)

Fonte: DATASUS/MS, 2015.
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O Município vem apresentando ao longo do desta década declínio da taxa de
natalidade em relação à população total.
No gráfico a seguir é possível observar também uma discreta redução do
número de nascidos vivos de mães adolescentes, porém há um declínio da taxa de
natalidade em relação à população total.

Apesar desta taxa indicaro resultado da

melhoria de um conjunto complexo de natureza econômica, social e de serviços
públicos, a gestação na adolescência é um risco do ponto de vista biológico e social.
Desta forma a busca pela redução deste indicador deve pautar os planejamento em
todas as instâncias que envolvam o adolescente.
Vale ressaltar que a falta de registros para o ano de 2006 pode significar
problemas de sistema de informação.
informaç
Outro dado que indica melhorias estruturais dentro da área da saúde é o declínio
no número da Taxa de Partos Cesáreos de 59,9%, para 39,9% que aconteceu a partir
de2012.
Gráfico 3 – Evolução municipal de nascidos vivos de mães adolescentes 2000 – 2014
201

.

Fonte:DATASUS/MS, 2015.

O Pacto pela Saúde é um instrumento de gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) pactuado entre as três esferas de governo que surgiu a partir de 2006.
Estabelece metas e objetivos a serem alcançados e monitorados através de
indicadores e vincula a eles repasses
repasses financeiros. Estes indicadores são monitorados
anualmente através do SISPACTO. Em relação ao pré-natal
pré natal a meta pactuada é de 80%
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das gestantes com 07 ou mais consultas realizadas. Comparando as Tabelas 1 e 2
pode ser observado que entre os anos de 2010 a 2015, 79,77 % das mulheres acima
de 19 anos realizaram todas as consultas preconizadas. Já para as adolescentes a
porcentagem foi de 69,46%.
Figura 5 – Número total de consultas pré-natal 2010 – 2015

Número Total de Consultas Pré-natal

Cons. Pré natal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

38

35

37

31

52

59

252

1 - 3 consultas

196

186

193

158

164

166

1.063

4 – 6 consultas

775

812

728

750

680

607

4.352

7 e + consultas

3.521

3.459

3.714

4.017

4.236

4.226

23.173

Não informado

3

0

0

0

0

0

3

16

13

80

55

23

19

206

4.594

4.505

4.752

5.011

5.155

5.077

29.049

Nenhuma

Ignorado
Total

Fonte: SINASC / DPV / SMS / SJP/PR (29/02/2016)

OBS: Os dados referentes a número de consulta correspondem ao numero total dos
nascimentos da população residente do município (SUS e convênios e/ou particulares)

Fonte: SEMS/SJP, 2016.
Figura 6 – Número de consultas pré-natal em gestantes adolescentes 2010 – 2015

Número de Consultas Pré-natal
(Gestantes de 10 a 19 anos)
Cons. Pré natal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Nenhuma

12

12

9

7

9

9

58

1 - 3 consultas

53

49

57

37

53

37

286

4 – 6 consultas

202

214

200

173

179

152

1120

7 e + consultas

512

523

544

612

607

589

3387

Não informado

1

0

0

0

0

0

1

Ignorado
Total

16

13

80

55

23

19

206

785

801

814

836

852

788

4876

Fonte: SINASC / DPV / SMS / SJP/PR (29/02/2016)

OBS: Os dados referentes a número de consulta correspondem ao numero total dos
nascimentos da população residente do município (SUS e convênios e/ou particulares)

Fonte: SEMS/SJP, 2016.
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3.2.3 Mortalidade Infantil
Com

os

avanços

tecnológicos

e

científicos

a

mortalidade

infantil,

compreendendo a morte de crianças no primeiro ano de vida, bem como as taxas de
natalidade, tiveram queda nos últimos anos no Brasil. Cuidar da saúde das crianças
desde os primeiros minutos de vida evita problemas futuros visto que é principalmente
na primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, que ocorre

grande parte do

desenvolvimento da capacidade cognitiva. E ainda tem impacto positivo na redução da
mortalidade infantil.
O Figura 1 mostra que a taxa de mortalidade infantil caiu no Brasil, sendo que
este vem atingindo a meta da Organização das Nações Unidas (ONU) de reduzir em
dois terços os indicadores de mortalidade de crianças em até cinco anos. O índice, que
era de 53,7 mortes por 1000 nascidos vivos em 1990, passou para 17,7 em 2011.
Figura 7 – Taxa bruta de natalidade por mil habitantes – Brasil 2000 – 2014

Fonte: Disponível
cesareas/.

em

http://brasildebate.com.br/brasileiras-tem-filhos-mais-tarde-e-e-alto-o-indice-e-

As taxas de mortalidade vêm decrescendo e apresentam níveis abaixo das
médias estaduais, sendo reflexo de ações realizadas na atenção básica, especializada
e a nível hospitalar. Destacando a organização de rede e a garantia da vinculação do
pré natal conforme classificação de risco, do parto em um hospital de referência dentro
do município. Com a implantação e ampliação da Estratégia Saúde da Família, a
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qualificação dos serviços e a aproximação da academia através de programas de
Residência Médica os resultados mostraram-se favoráveis conforme demonstra a
Tabela 2.
Tabela 2 – Número total de óbitos de 0 a 19 anos em São José dos Pinhais 2011 - 2015
Ano/óbito

< 1 ano

1-4

5-9

10 - 14

15 - 19

Total

2011

64

9

4

5

48

130

2012

45

8

2

10

39

104

2013

35

12

5

11

40

103

Total

308

44

21

45

227

645

Fonte: DATASUS, 2016.

Em São José dos Pinhais, entre 2011 e 2013, a Taxa de Mortalidade em
Menores de 01 ano reduziu em 38,36% (de 11,65 óbitos por mil nascidos vivos em
2011 para 7,18em 2013) sendo que destes100% foram investigados.
Para menores de 5 anos a redução foi de 29,08%, saindo de 13,51 óbitos por
1000 nascidos vivos em 2011 para 9,58 em 2013.
Figura 8 – Taxa de mortalidade em menores de 1 ano

Fonte: IPARDES, 2016.

Porém, na análise do número de óbitos por causas evitáveis fica evidente a
fragilidade encontrada em algumas áreas que necessitam de estratégias de
enfrentamento.
As mortes por doenças evitáveis são redutíveis por Ações de Imunização,
Atenção à Mulher na Gestação, adequada Atenção à Mulher no Parto, adequada
Atenção ao Recém Nascido, ações adequadas de Diagnóstico e Tratamento, ações

87

adequadas de Promoção à Saúde Vinculadas a de Atenção, através de parcerias com
outras áreas do setor público e da sociedade civil.
Figura 9 – Número de óbitos por causas evitáveis em menores de 05 anos

Fonte: IPARDES, 2016.

Ainda em relação aos óbitos por causas evitáveis, podemos destacar que as
ações adequadas de Imunização são determinantes na redução dos indicadores. A
Figura 10 mostra que em relação à imunização o município encontra-se
sequencialmente abaixo da média estadual, evidenciando necessidade de intervenções
para a melhoria da atenção e consequente reflexo nos indicadores de mortalidade
infantil.
Figura 10 – Percentual de crianças menores de 01 ano com vacinação em dia 2013 – 2015

Fonte: IPARDES, 2016.
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Segundo Matos (2011) “as causas externas – acidentes e violências – são,
atualmente, um dos maiores problemas de Saúde Pública, atingindo praticamente
todas as faixas etárias, com maior expressão nas mais jovens”.
A

Classificação

Estatística

Internacional

de

Doenças

e

Problemas

Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10) – subdivide as causas externas em
causas acidentais (que incluem os acidentes de transporte, de trabalho, quedas,
envenenamentos, afogamentos e outros tipos de acidentes), causas intencionais
relacionadas às agressões e lesões autoprovocadas, e eventos cuja intenção é
indeterminada.
A população infanto-juvenil (0 a 19 anos) é muito susceptível às causas externas
devido à imaturidade e curiosidade da criança e ao espírito de aventura, excesso de
coragem, além do uso de álcool e drogas por parte dos adolescentes e jovens.
Outro fator que pode favorecer essa susceptibilidade é o processo
desestruturado de urbanização e aumento da desigualdade social, que contribuem para
a violência urbana e a exclusão da população de baixa renda.
Analisando na Tabela 3, os 180 óbitos por causas externas na faixa etária de 0 a
19 anos, ocorridos em São José dos Pinhais para a série histórica de 2010-2013foi
possível identificar dentro do total dos óbitos estudados, o percentual de mortes por
agressão (65,55%), seguidos dos acidentes de transporte terrestre (14,44%) e outros
acidentes (11,66%). Apesar da pouca frequência, as mortes autoprovocadas
preocupam,principalmente pelos mecanismos desencadeantes relacionados a vivência
do adolescente .
Calculando-se a mortalidade proporcional por causas externas em relação a
outras causas de óbito, na mesma faixa etária e série histórica, observou-se que essa
proporção foi maior e progressiva a partir dos 15 anos de idade, com 85,5%, sendo que
para as faixas etárias de 1 a 14 anos os valores foram 36,66% e para menores de 01
ano de 1,29% (Tabela 3). Estas proporções demonstram a susceptibilidade do
adolescente às questões com determinação socioestruturais que superam as
condições biológicas e evidenciam a necessidade de políticas públicas que possam
interferir positivamente na redução destes índices.
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Tabela 3 – Número de óbitos por causas externas em crianças e adolescentes 2013 - 2015
2010

2011

<1
ano

Acidentes de
transporte

0

4

4

0

1

3

0

2

3

0

4

5

Outras causas
externas de
lesões
acidentais

2

4

2

0

1

3

1

1

2

1

1

3

Lesões auto
provocadas
voluntariamente

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agressões

0

4

26

0

3

32

0

3

26

0

2

1

0

0

3

0

1

0

0

1

3

0

2

22

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

12

36

0

6

39

1

7

34

1

9

32

Sequelas de
causas
externas

2
Fonte: DATASUS, 2016.
Total

<1
ano

1a
14
anos

15 a
19
anos

2013

GRUPO CID 10

Eventos cuja
intenção é
indeterminada

15 a
19
anos

2012

1a
14
anos

<1
ano

1a
14
anos

15 a
19
anos

<1
ano

1a
14
anos

15 a
19
anos

3.2.4 Saúde Mental
Apesar da grande relevância do tema, indicadores sobre a saúde mental de
crianças e adolescentes – transtornos mentais e uso/abuso de álcool e outras drogas –
não puderam ser analisados pela condição incipiente dos dados tanto no nível
municipal quanto estadual e nacional, não havendo sistema de informação que forneça
dados que possam servir de referência histórica ou dos padrões atuais. Tal fato, em si,
aponta para o primeiro esforço necessário a ser realizado que é o melhor diagnóstico
da situação atual para compreender as condições de saúde mental de crianças e
adolescentes e assim subsidiar as políticas públicas e ações específicas.
As informações levantadas foram originadas do atendimento de demanda no
Centro de Atendimento Psicossocial Infantil (CAPSi) do Município, sendo um recorte
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para um ano específico, tratando-se
tratando se de números brutos, carecendo então de
cientificidade necessária

para servir de inferência uma vez que não possibilita
possibilit

comparações. Porém este recorte demonstra a vivência diária do Serviço e vem a ser o
espelho da realidade para o ano de 2014, sendo a única referência encontrada para o
entendimento da realidade do Município.
Quanto ao gênero observa-se
observa
a predominância para
ara crianças e adolescentes do
sexo masculino correspondendo a 75,61% do total dos atendimentos conforme mostra
o gráfico abaixo.
Gráfico 4 – Distribuição de gênero dos pacientes atendidos pelo CAPSi – 2014

Fonte: CAPSi, 2014.

A distribuição dos atendimentos por faixa etária não apresenta diferenças
importantes para as faixas etárias compreendidas ente 07 e 18
18 anos incompletos
estando representadas por aproximadamente 30% cada. Ressalta-se
Ressalta
que a diferença
aparece para faixa etária de 4 a 6 anos com 8,54%, onde não é esperado um número
elevado de casos, conforme expressa o gráfico abaixo.
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Gráfico 5 – Distribuição por faixa etária dos pacientes atendidos pelo CAPSi - 2014

Fonte: CAPSi, 2014.

Em relação a distribuição pelas diversas regiões do Município

é possível

estabelecer uma associação com a densidade demográfica correspondente a cada
uma delas, não havendo uma predominância específica para alguma região levantada.
Gráfico 6 – Distribuição por região do município dos pacientes atendidos pelo CAPSi - 2014

Fonte: CAPSi, 2014.

O

acesso

ao

atendimento

do

CAPSi

pode

encaminhamento de diversos serviços do Município ou

acontecer

através

de

por busca espontânea. A

escola, os serviços de saúde e a busca espontânea são as principais formas
f
de origem
correspondendo a aproximadamente 25% cada, seguido dos serviços de assistência
social, com 14,66% e por último o Poder Judiciário com 8,44%.
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Gráfico 7 – Origem dos encaminhamentos para o CAPSi – 2014

Fonte: CAPSi, 2014.

A busca pelo serviço do CAPSi

tem origem em uma queixa inicial que

identificada na triagem irá determinar o

plano terapêutico individual. Conforme

evidencia o gráfico abaixo, a agressividade, as dificuldades no aprendizado, agitação
psicomotora e o uso de substâncias psicoativas aparecem como as principais
motivações de solicitação de atendimento no serviço e estão sempre representadas de
forma majoritária no sexo masculino. As motivações onde encontramos a incidência
maior no sexo feminino são a automutilação,
automutilação, ideação suicida e tentativa de suicídio, o
que leva a necessidade de um estudo mais apurado
apurado dos fatores determinantes para
que seja possível estabelecer políticas de prevenção e atenção à saúde mental para
crianças e adolescentes.
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Gráfico 8 – Tipos de queixa que originou a busca ao CAPSi – 2014

Fonte: CAPSi, 2014.

Na observação das altas do CAPSi, chama a atenção a soma das altas a pedido
da família, por abandono e por não adesão ao programa de tratamento que chegam a
51,23%, sendo que a alta por melhora do quadro é de 28,05%.
É necessária a identificação dos fatores que interferem na vinculação das
crianças e dos adolescentes no CAPSi e buscar referências comparativas e científicas
para promover políticas de intervenção.
Gráfico 9 – Motivo de alta CAPSi – 2014

Fonte: CAPSi, 2014.
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3.2.5 Violência Contra a Criança e o Adolescente
No Gráfico 10 podemos observar uma elevação entre os anos de 2010 e 2011,
seguido de uma queda em 2012. E a partir desta data um crescimento constante. Não
é possível afirmar se este registro evidencia um aumento da violência ou uma maior
efetividade na notificação dos casos em virtudes de ações e campanhas que vem
sendo desenvolvidas neste sentido.
Gráfico 10 – Notificações de violência contra
cont crianças e adolescentes 2010 – 2015

Nº NOTIFICAÇÕES VIOLÊNCIA CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

450
400
350
300
250
200
150

Nº
NOTIFICAÇÕES
VIOLÊNCIA

100
50
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: CAPSi, 2014.

Entre os anos de 2010 a 2015 existem registros de 1748 notificações de
violência contra crianças e adolescentes que estão distribuídas conforme mostra o
gráfico abaixo. Na representação as 380 notificações referentes a crianças menores de
um ano evidenciam a diferença marcante entre
entre o primeiro ano de vida em relação aos
demais. A gravidade deste dado associa a vulnerabilidade da criança nesta fase e ao
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fato de serem os primeiros 1000 dias de vida determinantes para o seu
desenvolvimento saudável, do ponto de vista biológico,cognitivo,
biológico,cognitivo, afetivo e social.
Gráfico 11 – Número de notificações de violência contra crianças e adolescentes por idade

NÚMERO NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS
E ADOLESCENTES X IDADE
2010 A 2015

Idade

380

Total

148 129
110
99
88
83
57 54 49 48 36 53 50 59 79
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

107 109
0.>1 1

Fonte: CAPSi, 2014.

Para o atendimento de vítimass de violência sexual o Município disponibiliza
disponibil
o
Ambulatório SENTINELA,, que inaugurado
naugurado em janeiro de 2015, é vinculado ao
Departamento de Atenção Primária e Especializada a Saúde da Secretaria Municipal
de Saúde de São José dos Pinhais.
Constitui-se
se de um espaço destinado ao atendimento terapêutico de pessoas
que se encontram em situação
situação de violência sexual. São atendidas crianças e
adolescentes, mulheres, idosos e portadores de deficiência que foram vítima de
violência sexual.
A equipe multiprofissional que realiza os atendimentos no local é constituída por:
uma coordenadora,

duas

Psicólogas,

uma

Assistente

Social e

uma

Médica

Ginecologista. Os pacientes também recebem atendimento Psiquiátrico quando
necessário, porém este profissional, embora vinculado ao Ambulatório, realiza os
atendimentos no Centro Municipal de Especialidades (CEM).
(
O encaminhamento destes pacientes é realizado a partir do Protocolo de
Encaminhamento de Pessoas em Risco Social (RS) pelos integrantes da Rede de
Atendimento Municipal sendo este: Hospital e Maternidade Municipal, Unidades
Básicas de Saúde (UBS), Unidades
Un
de Pronto Atendimento (UPA), Delegacia da
Mulher e do Adolescente, Conselho Tutelar, Centro de Referência Especializado de
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Assistência Social (CREAS), Centro de Referencia de Assistência Social, Centro de
Atendimento Psicossocial (CAPS) e outros.
Dentre os serviços disponibilizados aos pacientes tem destaque: o atendimento
Psicológico, destinado a orientações e tratamento terapêutico às consequências do
abuso; atendimento de Serviço Social, com vistas ao acolhimento, orientações e
acompanhamento; consulta Ginecológica para o tratamento dos agravos decorrentes
da violência sofrida e consulta Psiquiátrica para fins de tratamento.
De maneira geral, os atendimentos são semanais, em alguns casos podem ser
realizados quinzenalmente. Em algumas situações, a equipe avalia como necessária
também a inclusão de outros familiares no acompanhamento terapêutico.
Após 12 (doze) meses de acompanhamento, os pacientes passam por
reavaliação recebendo alta temporária ou permanente. Os casos de alta a pedido do
paciente são discutidos junto a este e a equipe multiprofissional.
Gráfico 12

PACIENTES ATENDIDOS: 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS
CONFORME GÊNERO - ANO 2015 – Ambulatório SENTINELA

Sexo

Número

Feminino

58

Masculino

16

Total

74

Fonte: Ambulatório Sentinela / DAPES / SMS / SJP / PR (02/03/2016)

Fonte: CAPSi, 2014.

3.3 EIXO 2 - DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
As garantias fundamentais presentes no Eixo Direito à Liberdade, ao Respeito e
à Dignidade dizem respeito à integridade física e moral da criança e do adolescente,
direitos fundamentais primeiramente assegurados no artigo 5° da Constituição Federal
de 1988, em que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do
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direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos casos ali
especificados”, bem como no ECA em seu artigo 15, onde são reconhecidos como
“pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis,
humanos e sociais”.
O ECA é a norma que estabelece condições de exigibilidade para os direitos das
crianças e adolescentes, amparado pela Constituição Federal e norteado pelos artigos
da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, em que tais garantias
aparecem repetidamente enfatizando a necessidade da total proteção a ser conferida à
criança e ao adolescente para que possam alcançar o pleno desenvolvimento.
Segundo o art. 227 da Constituição Federal:
Art.227- É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária,além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação,exploração, violência, crueldade e
opressão.

Destarte, “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente,
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório
ou constrangedor” (art.18 do ECA).
3.3.1 Crianças e Adolescentes Vítimas de Violências
Ainda hoje, é um desafio fazer valer os direitos de crianças e adolescentes na
sociedade brasileira.
O relato de parte de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo é de uma
história dramática, em que ficam visíveis suas vulnerabilidades, sendo estas vítimas de
maus tratos, abandono e desamparo.
Um fator importante a ser considerado é que parte da sociedade aceita a
violência através de castigos físicos ou punições humilhantes como uma prática
pedagógica inevitável e normal, principalmente quando não causam lesões aparentes e
duradouras.
As intervenções imprescindíveis para combater esse problema exigem
mudanças políticas, econômicas e de ordem cultural, incluindo a participação da
sociedade.
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Para tanto, o ECA constitui um poderoso instrumento de intervenção no
enfrentamento de diversas formas de violência praticadas nos variados espaços de
convivência, buscando o rompimento das violações de direitos.
Estatísticas de Violações no Município
Quadro 5 – Total de violações no município no ano de 2015

Tipo

Nº

Atos atentatórios a cidadania

22

Negação do direito a liberdade e respeito

2

Restrições ao direito de ir e vir

1

Discriminação

2

Violência psicológica

6

Violência Física

14

Submissão de crianças ou adolescentes a atividades ilícitas ou

1

contravenções sociais
Violência Sexual – Exploração sexual comercial

2

Violência Sexual – Abuso

30

Fonte: SIPIA, 2015.

Óbitos por Causas Externas
As causas externas podem ser compreendidas como ações ou omissões que
provoquem danos, lesões ou transtornos no desenvolvimento de crianças e
adolescentes, sendo intencionais (violência) ou não (acidente).
Observa-se que em relação aos índices de homicídios, a faixa etária dos 15 a 19
anos é a mais exposta a tal violência, conforme o quadro a seguir.

Quadro 6 – Total de óbitos por causas externas por faixa etária
Gênero

Idade

Acidentes de
transporte

Causas de
intenção
indeterminada

Homicídios

Suicídio

2011
FEMININO

1 a 4 anos

1

0

0

0

5 a 9 anos

1

0

0

0
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MASCULINO

TOTAL

15 a 19 anos

1

0

7

0

1 a 4 anos

0

1

0

0

5 a 9 anos

0

0

1

0

15 a 19 anos

3

3

30

0

1 a 4 anos

1

1

0

0

5 a 9 anos

1

0

1

0

15 a 19 anos

4

3

37

0

2012
FEMININO

5 a 9 anos

0

0

0

0

10 a 14 anos

1

0

0

0

15 a 19 anos

0

1

1

0

1 a 4 anos

0

1

0

0

10 a 14 anos

0

0

2

0

15 a 19 anos

1

3

17

0

1 a 4 anos

0

1

0

0

5 a 9 anos

0

0

0

0

10 a 14 anos

1

0

2

0

15 a 19 anos

1

4

18

0

FEMININO

15 a 19 anos

0

0

2

0

MASCULINO

Menor 1 ano

0

0

0

0

1 a 4 anos

0

1

0

0

10 a 14 anos

0

1

1

0

15 a 19 anos

3

1

21

2

Menor 1 ano

0

0

0

0

1 a 4 anos

0

1

0

0

10 a 14 anos

0

1

1

0

15 a 19 anos

3

1

23

2

MASCULINO

TOTAL

2013

TOTAL

Total geral
22
24
164
4
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM | Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Organizado por Centro Marista de Defesa da Infância cadeparana.org.br.

3.3.1.1 Trabalho Infantil
Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente Trabalhador (2011), com respaldo na Emenda Constitucional
nº 20 de 15 de dezembro de 1988, trabalho infantil refere-se às diversas atividades
econômicas e/ou atividades de sobrevivência realizadas por crianças ou adolescentes
em idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos,
sejam ou não remuneradas. O documento também trata da proteção ao adolescente
trabalhador e destaca a proibição de algumas formas de trabalho, que são
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consideradas prejudiciais à saúde, à segurança ou à moral do adolescente,
caracterizadas como perigosas, insalubres, penosas, prejudiciais à moralidade,
noturnas, realizadas em locais e horários que prejudiquem a frequência à escola ou
que tenham possibilidade de provocar prejuízos ao desenvolvimento físico e
psicológico.
O Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil de São José dos Pinhais
foi elaborado no decorrer dos anos de 2014 e 2015 pela Comissão Municipal de
Erradicação do Trabalho Infantil, instituída pelo Decreto Municipal nº 533 de 16 de
junho de 2011.
Ao dimensionar a categoria trabalho como objeto, é primordial identificar como
sujeitos as crianças e adolescentes munícipes de São José dos Pinhais, que requisitam
uma conjunção de esforços e políticas intersetoriais para que possam ter garantidos os
direitos constitucionais.
Diagnóstico do Trabalho Infantil em âmbito municipal
Quadro 7 – Dados de trabalho infantil relacionados aos diferentes grupos etários de 10 a 17 anos de
idade agrupados por tipo de atividade
Faixa etária
Situação/ tipo de atividade desempenhada
Quantidade
10 a 17 anos de idade
10 a 13 anos de idade
14 ou 15 anos de idade
16 ou 17 anos de idade
10 a 17 anos de idade
10 a 13 anos de idade
14 ou 15 anos de Idade
16 ou 17 anos de idade

em atividade da agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e agricultura no trabalho principal
em atividade da agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e agricultura no trabalho principal
em atividade da agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e agricultura no trabalho principal
em atividade da agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e agricultura no trabalho principal
em atividade do comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas no trabalho principal
em atividade do comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas no trabalho principal
em atividade do comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas no trabalho principal
em atividade do comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas no trabalho principal

436
134
154
148
1187
61
197
929

10 a 17 anos de idade

em outras atividades no trabalho principal

3144

10 a 13 anos de idade

em outras atividades no trabalho principal

294

14 ou 15 anos de idade

em outras atividades no trabalho principal

791

16 ou 17 anos de idade

em outras atividades no trabalho principal

2059

Fonte: Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil - IBGE – Censo Demográfico de 2010.
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Quadro 8 – Dados de trabalho infantil organizados por grupos etários, independente do tipo de atividade
Faixa etária
Quantidade
10 a 17 anos de idade

4767

10 a 13 anos de idade

489

14 ou 15 anos de idade

1142

16 ou 17 anos de idade

3136

Fonte: Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil - IBGE – Censo Demográfico de 2010.

3.3.2 A Violência Reproduzida por Adolescentes
O ponto a ser discutido não é saber o que faz do jovem um infrator da lei, e sim
analisar porque crianças e adolescentes, sendo as principais vítimas, podem também
cometer atos infracionais.
A violência no lar e as pressões exercidas pela pobreza crônica, somadas à
falta de sistemas adequados de cuidado e proteção, levam muitas crianças a entrar em
conflito com a lei.
De acordo com o Manual para a Medição dos Indicadores da Justiça Juvenil
(2006), as causas sociais que podem levar crianças a estarem em conflito com a lei
incluem lares desestruturados, pobreza, evasão escolar, falta de oportunidade de
emprego, drogas, falta de orientação, violência, exploração e abuso.
Sendo assim, a violência no lar e as pressões exercidas pela pobreza crônica,
somadas à falta de sistemas adequados de cuidado e proteção, levam muitas crianças
a entrar em conflito com a lei.
Destarte, os dados sobre mortes violentas entre adolescentes apresentados no
início somados aos dados de ocorrências com autores adolescentes, demonstram a
importância da integração das políticas de prevenção da violência com as políticas de
repressão à criminalidade, principalmente no âmbito infantojuvenil.

Quadro 9 – Número de ocorrências no período de 2014 a 2016
Boletins de Ocorrência com Autores Adolescentes
Ano

Nº de Ocorrências

2014

455

2015

505

2016

315
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Fonte: Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais, 2016. Os dados referentes ao
ano de 2016 compreendem os meses de janeiro a agosto.

Quando um ato infracional for atribuído a um adolescente, este ficará sujeito às
medidas socioeducativas previstas no art. 112 do ECA, e, cumulativamente, às
medidas de proteção do artigo 101.
O artigo 112 do ECA dispõe:
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
i. advertência;
ii. obrigação de reparar o dano;
iii. prestação de serviços à comunidade;
iv. liberdade assistida;
v. inserção em regime de semiliberdade;
vi. internação em estabelecimento educacional;
vii. qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

A criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) surgiu
como resposta ao tema que mobiliza a opinião pública, no que se refere ao
enfrentamento de situações de violência, os quais envolvem adolescentes enquanto
autores de ato infracional ou vítimas de violação de direitos humanos no cumprimento
de medidas socioeducativas.
A socioeducação é imprescindível como política pública específica para
resgatar a imensa dívida histórica da sociedade brasileira com a população
adolescente (vítima principal dos altos índices de violência) e como
contribuição à edificação de uma sociedade justa que zela por seus
adolescentes. (SINASE, 2013. Pg. 08)

O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter
político, jurídico, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo
de apuração de ato infracional até a execução de medida socioeducativa. Esse sistema
nacional inclui os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todas as
políticas, planos e programas específicos de atenção a esse público.
O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo foi elaborado por uma
Comissão Municipal instituída através do Decreto nº 1.953/2014, formada por
representantes das secretarias envolvidas no atendimento socioeducativo e inclusão
social e outras esferas de governo atuantes no município.
De acordo com a Lei 12.594, que institui o SINASE em seu artigo 5º, inciso III,
compete aos municípios “criar e manter programas de atendimento para a execução
das medidas socioeducativas em meio aberto”.
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O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa em Meio Aberto são Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços
à Comunidade (PSC), tendo sido tipificado pela Resolução nº 109/09 do Conselho
Nacional de Assistência Social como serviço de responsabilidade do CREAS.
O CREAS é a unidade de atendimento e referência para o acompanhamento
especializado à famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, assim como
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto.
Verifica-se no quadro a seguir o número de adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa no município neste último ano.
Quadro 10 – Número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa – 1º semestre 2016

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade
Programas/ Ações Desenvolvidas

TOTAL 1º Semestre 2016

Total de Adolescentes atendidos pelo LA e pelo PSC

551

Total de adolescentes 12 à 18 anos (LA/PSC)

473

Total de adolescentes e jovens 18 à 21 anos (LA/PSC)

78

Adolescentes e jovens com Ensino Fundamental (1º ao 9º
Ano) (LA/PSC)

360

Adolescentes e jovens com Ensino Médio (LA/PSC)

191

Total de Planos Individuais de Atendimentos (LA/PSC)

123

Oficina Socioeducativa 01 (LA/PSC)

123

Total de Estudos de Casos (LA/PSC)

16

Adolescentes e jovens encaminhados ao mercado de trabalho
(LA/PSC)

36

Oficina Socioeducativa 02 (noite) (LA/PSC)

09

Grupo de pais (LA/PSC)

19

Total de famílias atendidas no Projeto “Cuidar eu posso”
(LA/PSC)
Total de adolescentes e jovens com medidas socioeducativas
encaminhados pelo Poder Judiciário (LA/PSC)

38
125

Oficina Socioeducativa 03 (LA/PSC)

122

Oficina Socioeducativa 04 (LA/PSC)

120

Adolescentes e jovens atendidos – PSC

246

Adolescentes e jovens atendidos – LA

373

Oficina Fotografia

71

Fonte: CREAS, 2016.
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Considerando a realidade brasileira e o contexto dos serviços de atendimento
socioeducativo, as medidas aplicadas ao adolescente, devem estar interligadas ao
contexto social e econômico no qual está inserido.
Para reintegrá-lo à sociedade, objetivando diminuir a reincidência e a prática de
atos infracionais, é preciso que o Estado promova políticas públicas no âmbito
infantojuvenil que garantam os direitos à educação, à cultura, esporte e lazer, os
direitos à convivência familiar e comunitária, bem como os demais direitos
universalizados.
3.3.3 Outras ações - Programas Especiais de Promoção e Proteção do Direito à
Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes
A Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração
Sexual Contra a Criança e o Adolescente do Município de São José dos Pinhais foi
criada pelo Decreto Municipal 1700 de 13 de abril de 2007.
Conta com a participação de representantes de diversas secretarias municipais
e estaduais relacionadas ao atendimento, prevenção ou responsabilização da violência
contra a criança e o adolescente.
Dentre as diversas atividades da Comissão destaca-se a construção, avaliação e
monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência, além da realização
anual da Semana Municipal de Enfrentamento a Violência Doméstica e Exploração
Sexual contra a Criança e o Adolescente e a Semana Municipal de Prevenção à
Violência na Primeira Infância.
O Plano Municipal de Prevenção e Enfrentamento da Violência Doméstica e
Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes foi elaborado em 2015 e baseia-se
nas recomendações dos Planos Nacionais e Estaduais.
Integrar para Prevenir
Projeto que tem como objetivo promover o desenvolvimento, a articulação e a
implantação de ações para prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas por
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crianças e adolescentes no âmbito do Município deSão José dos Pinhais, com o nome
fantasia #TÔDEBOA.
Conta com ações integradas entre diversos órgãos públicos, privados e
sociedade civil organizada para o atendimento aos adolescentes e suas famílias de
maneira integrada visando à prevenção.
Tem como objetivo geral realizar ações de prevenção intersetoriais em relação
ao uso e abuso de álcool e outras substâncias psicoativas para adolescentes e suas
famílias residentes nos diversos territórios/bairros no âmbito do Município de São José
dos Pinhais e como objetivos específicos identificar adolescentes e suas famílias em
situação de vulnerabilidade para uso e abuso de substâncias psicoativas,
sensibilizando e orientando quanto à importância da prevenção, fortalecer os vínculos
familiares, estimulando a função protetiva da família, favorecer os vínculos
comunitários e redes sociais de apoio, reduzir vulnerabilidades e riscos pessoais e
sociais.
Atende crianças e adolescentes de 10 a 18 anos e suas famílias.
Cuidar eu Posso
O Programa Cuidar Eu Posso, existe desde 2012e é uma articulação
intersetorial entre o CAPSi – Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CREAS –
Centro Especializado de Assistência Social e o Ministério Público da Vara da Infância e
Juventude do Município de São José dos Pinhais – PR.
Teve como ponto de partida a constatação da necessidade de implicar os pais
no tratamento e no resgate de vínculo dos adolescentes usuários e dependentes de
substâncias psicoativas, tendo em vista a importância fundamental da função protetiva
da família.
Tem como objetivo trabalhar o empoderamento e a responsabilização da família
junto ao filho adolescente. Alguns dos conteúdos abordados são funções parentais,
transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso e abuso de drogas e
reabilitação psicossocial dentre outros.
O público alvo é de pais e/ou responsável de crianças e jovens de 6 a 18 anos
que encontram-se em situação de vulnerabilidade e risco social, que não estejam
cumprindo nenhuma medida socioeducativa. Deverá participar dois representantes por
criança / jovem incluído no programa.
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Rede
A Rede tem como objetivo articular as secretarias municipais e demais
instituições do poder público e da sociedade civil afetas ao trabalho de prevenção,
atenção e proteção às pessoas em situação de risco para a violência.
3.4 EIXO 3 - DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
A convivência familiar e comunitária é um direito fundamental garantido pela
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
O ECA em seu artigo 19 estabelece que “toda criança ou adolescente tem direito
a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família
substituta”, já que “a família é a base da sociedade” (art.226 da CRFB/88). A premissa
é proteger as relações da criança e do adolescente.
Desta forma, o que deve ser destacado não é a convivência com um grupo
biológico, e sim garantir que relações afetivas e de proteção respeitem a condição de
direitos da pessoa humana das crianças e adolescentes, contribuindo para seu total
desenvolvimento.
Torna-se necessário desmistificar a idealização de uma dada estrutura familiar
como sendo a “natural”, abrindo-se caminho para o reconhecimento da diversidade das
organizações familiares no contexto histórico, social e cultural. Ou seja, não se trata
mais de conceber um modelo ideal de família, devendo-se ultrapassar a ênfase na
estrutura familiar para enfatizar a capacidade da família de, em uma diversidade de
arranjos, exercer a função de proteção e socialização de suas crianças e
adolescentes.11
Além da família, são nos espaços e instituições sociais que as crianças e
adolescentes expandem seu núcleo de relacionamento.
Além da influência que o contexto exerce sobre o desenvolvimento da criança e
do adolescente, as redes sociais de apoio e os vínculos comunitários podem favorecer
a preservação e o fortalecimento dos vínculos familiares, bem como a proteção e o
cuidado à criança e ao adolescente. É importante destacar, todavia, que além de
potencial para o desenvolvimento da criança, do adolescente e da família é na
utilização dos espaços e instituições sociais e nas relações socialmente estabelecidas
que direitos são também violados. Pela própria organização de alguns contextos, as
11

Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, 2013. pg.23.
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famílias podem estar particularmente expostas a tensões externas que fragilizam seus
vínculos, tornando-as mais vulneráveis.12
Para isto, o fortalecimento da família deve ter o auxílio de políticas de apoio
sociofamiliar, visando à reorganização do sistema de relações familiares, sendo
fundamental reconhecer e respeitar as diferenças culturais de cada família e refletir
sobre as situações caracterizadas como violação de direitos de crianças e
adolescentes.
A Política Nacional de Assistência Social avançou na tipificação de seus serviços
orientando alguns deles à especificidade do atendimento às crianças e aos
adolescentes e ao fortalecimento do direito à convivência familiar e comunitária.
O serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos
(PAEFI), tem o objetivo de fortalecer e assegurar a convivência familiar e comunitária,
prevenindo as situações de acolhimento institucional, em respeito ao princípio da
excepcionalidade dessa medida de proteção.
O serviço PAEFI, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, “compreende atenções e orientações direcionadas para a
promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares,
comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante
do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ ou as submetem às situações de
risco pessoal e social”. Para o desenvolvimento do serviço é imprescindível a
articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos,
e ele se vincula à garantia do direito fundamental da convivência familiar e comunitária.
O serviço de abordagem social pressupõe a identificação nos territórios da incidência
de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua,
dentre outras violações de direitos, caracterizando-se como um serviço de interesse
direto para a garantia de direitos de crianças e adolescentes.13
O município de São José dos Pinhais traz os seguintes dados de atendimentos
realizados pelo PAEFI:
Quadro 11
Serviço de Apoio e Orientação e Acompanhamento às Famílias e Indivíduos – PAEFI
Programas/ Ações Desenvolvidas

TOTAL 1º Semestre 2016

Total de atendimentos das famílias vinculadas ao PAEFI
12
13

Ibid., p.33.
Plano Decenal Estadual, p. 240.
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1502

Novos casos ao PAEFI

116

Desligados do PAEFI

88

Atendimentos Individualizados e Familiares

1148

Visitas Domiciliares

250

Atendimentos em Grupos – Reconstruindo Laços Familiares

29

Grupo Volta ao Ninho

27

Projeto Por que na minha casa?

17

Acolhimento – Entrevista

116

Fonte: CREAS, 2016.

Conforme os artigos 22 e 24 do ECA, nos casos em que há violação de direitos
por parte da família, quando estes deixam de proteger seus filhos ou os submeterem a
abusos e maus tratos, a suspensão do poder familiar deve ser aplicada, sendo o
abrigamento em instituição uma das medidas previstas para impedir a violência e a
negligência. Tal decisão deve ser aplicada pelo Conselho Tutelar por determinação
judicial acarretando o afastamento da criança ou adolescente do lar.
Enquanto abrigados, estes menores ficam legalmente sob a guarda do
responsável pela entidade, e seu atendimento deve ser acompanhado pelas
autoridades competentes.
O acolhimento institucional é uma medida excepcional e provisória sendo
assegurada a preservação dos vínculos familiares e a integração em família substituta
quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem (art. 92 do ECA).
Nesta última hipótese, a lei determina que a colocação se dê provisoriamente por meio
de tutela ou guarda, e em definitivo através da adoção (art. 28 do ECA).
De acordo com o ECA, a adoção é medida excepcional, irrevogável e “atribui a
condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive os
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo
impedimentos matrimoniais” (ECA, Art. 41).
São os seguintes dados relativos ao acolhimento de crianças e adolescentes no
Abrigo Municipal de Passagem:
Quadro 12

Crianças e adolescentes acolhidas no município
Nº de acolhimentos de crianças e adolescentes

138

Nº de retorno com a família de origem

48

Nº de retorno familiar com família extensa

21

Nº de transferência para instituição de longa permanência

22
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Adoção

02

Fonte: Abrigo Municipal de Passagem. Dados referentes aos meses de janeiro a Outubro de 2016.

Diante de todo o exposto, constata-se que o direito à convivência familiar, desde
a proteção à família de origem até a necessidade de proteção à criança e ao
adolescente onde vínculos foram ameaçados ou rompidos, exigem ações de
restauração dos laços familiares ou até mesmo de criação de novos vínculos,
garantindo a estes sujeitos de direitos em pleno desenvolvimento um dos seus direitos
mais fundamentais que é o de viver em família.
Plano de Convivência Familiar e Comunitária
Conforme a Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº001 de 09 de Junho de
2010, deverão ser constituídas Comissões Intersetoriais de Convivência Familiar e
Comunitária, no âmbito dos Estados, Municípios e Distrito Federal, bem como a criação
e implementação de um Plano Municipal, destinados à promoção, proteção e defesa da
criança e do adolescente.
De acordo com o artigo 4º da referida Resolução, compete a tais Comissões:
a) Acompanhar a implementação, no âmbito estadual, municipal e do Distrito
Federal, das ações constantes no Plano Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária;
b) Acompanhar e apoiar a elaboração do Plano de Convivência Familiar e
Comunitária do Estado, Município ou Distrito Federal;
c) Mobilizar e articular os atores do Sistema de Garantia de Direitos para
participarem da elaboração e implementação do Plano de Convivência Familiar
e Comunitária do Estado, Município ou Distrito Federal;
d) Propor e acompanhar a realização de diagnósticos da situação local
referente à promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes
à convivência familiar e comunitária;
e) Propor a realização de plenárias conjuntas do Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente e do Conselho de Assistência Social para discussão
e aprovação do Plano de Convivência Familiar e Comunitária do Estado,
Município ou Distrito Federal;
f) Apoiar e estimular a implementação das ações do Plano de Convivência
Familiar e Comunitária do Estado, Município ou Distrito Federal;
g) Realizar o acompanhamento e a avaliação do Plano de Convivência Familiar
e Comunitária do Estado, Município ou Distrito Federal;
h) Apresentar relatórios de acompanhamento da implementação do Plano de
Convivência Familiar e Comunitária aos Conselhos dos Direitos da Criança e
do Adolescente e Conselho de Assistência Social de sua esfera de governo.
Para garantir a qualidade das políticas integradas de apoio às famílias, o
Estado - nos níveis municipal, estadual e federal – tem a responsabilidade de
capacitar seus agentes e de fiscalizar, monitorar e avaliar esses serviços.

3.5 EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
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O Estatuto da Criança e do Adolescente propõe que o desenvolvimento pleno e
de formação da pessoa se dá por meio do direito constitucional, e fundamental, à
educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Ou seja, é com a indissociabilidade entre
estas distintas esferas que a formação integral da criança e do adolescente será
garantida, uma vez que o preparo para a cidadania e a aquisição de conhecimentos
formais direcionados à vida profissional são pilares essenciais ao acesso à educação
plena (BRASIL, 1990).
3.5.1 Direito à educação
A educação é essencialmente uma prática social presente em diferentes
espaços e momentos da produção da vida social.
Segundo a Constituição Federal (1988):
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (artigo
205).

A Constituição Federal de 1988 definiu que na organização dos sistemas de
ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabeleceriam formas
de colaboração garantindo a universalização do ensino obrigatório. No Art. 208, inciso
I, ficou determinado como dever do Estado garantir a efetivação da Educação Básica,
sua obrigatoriedade e gratuidade às pessoas cuja faixa etária é de 04 a 17 anos de
idade. Aos que não tiveram acesso na idade própria, deve-se garantir a educação por
meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), fato que se reafirma no Art. 32 da Lei de
Diretrizes e Basesda Educação(LDB), além da estruturação do Ensino Fundamental de
nove anos.
Contudo, além da Constituição Federal de 1988, existem ainda duas leis que
regulamentam e complementam a do direito à Educação: o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), de 1990; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de
1996.
Nesse contexto do direito à Educação, faz-se relevante citar as etapas
correspondentes

aos

diferentes

momentos

educacional:
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constitutivos

do

desenvolvimento

a) Educação Infantil: compreende a Creche, englobando as diferentes etapas
do desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a PréEscola, com duração de 2 (dois) anos;
b) Ensino Fundamental: obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é
organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4
(quatro) anos finais;
c) Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos
O município de São José dos Pinhais possui o Sistema Municipal de Ensino,
criado através da Lei nº 632, de 29 de outubro de 2004, que estabelece as normas
gerais para organização escolar na educação do município. Esse Sistema compreende:
a) a Secretaria Municipal de Educação;
b) as instituições de educação infantil, as do Ensino Fundamental do 1º ao 5º
ano, mantidas pelo Poder Público Municipal;
c) as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa
privada;
d) a Educação Especial;
e) o Conselho Municipal de Educação.
Atualmente o município conta com 58 escolas de Ensino Fundamental, 02
escolas de Educação Básica, na modalidade especial, 44 Centros Municipais de
Educação Infantil e 07 Centros de Atendimentos Especializados.
Em relação ao Conselho Municipal de Educação, esse foi instituído através da
Lei nº 02 de 1993, e regulamentado através do Decreto nº 217 de 03 de dezembro
1997. Cabe ao Conselho Municipal de Educação normatizar as leis que regem o ensino
neste município.
Sobre o quantitativo de matrículas existentes no Ensino Regular do Município,
é possível observar:
Quadro 13 – Número de matrículas no Ensino Regular do Município, em dependência municipal
Dependência
Educação Infantil
Anos Iniciais do
Fase I da EJA
Administrativa
Municipal

Ensino Fundamental
9.083

21.815

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, fevereiro de 2016.
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Quadro 14 – Número de matrículas no Ensino Regular do Município, em dependência particular
Dependência
Educação Infantil
Anos Iniciais do
Fase I da EJA
Administrativa
Particular

Ensino Fundamental
2.430

3.595

180

Fonte: QEDU/Censo Escolar – INEP, 2016.

Na última década, adequações na legislação e investimentos em educação
permitiram avanços consideráveis na democratização do acesso e permanência dos
alunos da Educação Básica, especialmente no Ensino Fundamental.
Uma das iniciativas para garantir o acesso e permanência das crianças e
adolescentes nas escolas são os serviços oferecidos pela Educação Especial, que
garantem o atendimento de crianças com deficiência nas escolas regulares, ou em
ambientes especializados.
No município conta-se atualmente com 02 escolas especializadas, a Escola
Municipal de Educação Especial para Surdos Professora Ilza de Souza Santos e a
Escola Municipal Especial Madre Paulina, para crianças com deficiência mental. Além
disso, a Secretaria Municipal de Educação oferece também o serviço de Pedagogia
Hospitalar para apoiar alunos que estão impossibilitados de frequentar a escola, devido
à internação ou tratamento de saúde.
Mas,

ainda,

se

faz

necessário

ampliar

a

quantidade

de

avaliações

psicopedagógicas no município, pois existe um número significativo de crianças na fila
de espera para passar por uma triagem. E somente após essa triagem é que as
crianças podem ser encaminhadas, se necessário, para os serviços ofertados pelo
Departamento de Educação Especial: seja para uma das trinta Salas de Recursos
Multifuncionais; para uma das duas Escolas Especializadas; para algum dos sete
Centros de Atendimento Educacional Especializado ou para algum outro serviço
oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, com vistas na qualidade do ensino
para todas as crianças do município.
A Educação Infantil também é pauta de debates e embates políticos, pois o
desafio de ampliar o atendimento às crianças, não apenas com idades entre 04 e
05anos, mas também na faixa etária de 0 a 03 anos, tem revelado que é indispensável
combinar o acesso, a permanência e práticas pedagógicas que respeitem os direitos
das crianças.
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De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação de São José dos
Pinhais, em fevereiro de 2017, o município atendia cerca de 9.083 alunos, e havia uma
demanda de aproximadamente 3.000 crianças para a Educação Infantil.
No que se refere à Educação em Tempo Integral, o município aderiu ao
Programa Mais Educação,do Ministério da Educação, o qual tem por objetivo a
articulação de serviços públicos visando o atendimento dos alunos de Ensino
Fundamental, por no mínimo de 07 horas diárias, em seu contexto sociocultural.
De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação, divulgados em
fevereiro de 2017, nove escolas foram contempladas com o Programa Mais Educação,
atendendo aproximadamente 832 alunos.
Outro desafio a ser superado pela Secretaria Municipal de Educação é em
relação à redução nos índices de evasão e abandono escolar, que estão estagnados,
como pode ser observado no quadro a seguir:
Quadro 15 – Índices de abandono e evasão escolar, em relação a alunos matriculados na rede municipal
de ensino, dos últimos 6 anos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Matriculados

25.333

24.032

25.240

25.682

26.930

24.876

Desistentes

56

68

69

53

74

45

0,2%

0,3%

0,3%

0,2%

0,3%

0,2%

2.961

2.948

2.803

3.247

3.697

3.331

11,7%

12,3%

11,1%

12,6%

13,7%

13,4%

Transferidos

Fonte: Censo Escolar.

Segundo os dados observados, é certo afirmar que garantir uma educação
gratuita de qualidade é bastante desafiador. Mas, para isso, o município utiliza alguns
instrumentos que auxiliam no controle da qualidade escolar, os quais serão descritos
na sequência.

3.5.1.1 Índice de desenvolvimento da educação básica
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador geral
da educação nas redes privada e pública, realizado bienalmente, que leva em conta
dois fatores: o rendimento escolar (taxas de aprovação) e a média do desempenho nos
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exames padronizados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e da
Prova Brasil.
De acordo com os dados demonstrados no quadro abaixo, é possível fazer um
comparativo entre o IDEB projetado e o efetivamente alcançado pelo município, entre
os anos de 2005 a 2015, e quais são as metas projetadas para os anos de 2017, 2019
e 2021:
Quadro 16 – Comparativo entre o IDEB Observado e as Metas Projetadas no município de São José dos
Pinhais, entre os anos de 2005 a 2021

Fonte: INEP, 2016.

3.5.1.2 Prova ANA
A Prova de Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) está direcionada para as
unidades escolares e estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental, fase
final do Ciclo de Alfabetização, e insere-se no contexto de atenção voltada à
alfabetização.
O objetivo desta avaliação éaferir o nível de alfabetização e letramento em
Língua Portuguesa e alfabetização em Matemática das crianças regularmente
matriculadas no 3º ano do Ensino Fundamental e as condições de oferta das
instituições às quais estão vinculadas.
A Prova ANA está vincula ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC),Instituído pela Portaria nº 867 de 4 de julho de 2012. Esse Pacto constitui um
compromisso formal assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos
Estados e dos Municípios, de assegurarem que todas as crianças estejam
alfabetizadas até a conclusão do Ciclo de Alfabetização.
Os resultados divulgados pelo INEP em 2015 indicaram que os alunos
matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental, em São José dos Pinhais, obtiveram
85,88% de aproveitamento com relação à avaliação Escrita, enquanto a média nacional
foi de 65,54% e a estadual 86%. Em relação à Leitura, o aproveitamento municipal foi
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de 59,39%, a nacional de 43,83% e a estadual 55%. Já em Matemática a média
municipal foi de 56,55%, estadual de 55% e a nacional 42,93%.
3.5.1.3 Taxa de distorção idade-série
A taxa de distorção idade-série se refere à proporção de alunos com mais de 2
anos de atraso escolar. No Brasil, a criança deve ingressar no 1º ano do Ensino
Fundamental aos 6 anos de idade, permanecendo no Ensino Fundamental até o 9º
ano, com a expectativa de que conclua os estudos nesta modalidade até os 14 anos de
idade. O cálculo da distorção idade-série é realizado a partir de dados coletados no
Censo Escolar, em que todas as informações de matrículas dos alunos são capturadas,
inclusive a idade deles.
Quando o aluno reprova ou abandona os estudos por dois anos ou mais,
durante a trajetória de escolarização, ele acaba repetindo uma mesma série. Nesta
situação, ele dá continuidade aos estudos, mas com defasagem em relação à idade
considerada adequada para cada ano de estudo, de acordo com o que propõe a
legislação educacional do país. Trata-se de um aluno que será contabilizado na
situação de distorção idade-série.
No gráfico a seguir é possível observar o porcentual da taxa de distorção idadesérie, em relação aos alunos matriculados na rede pública de ensino de São José dos
Pinhais, no ano de 2014.
Gráfico 13 – Taxa de distorção idade-série no município de São José dos Pinhais, em 2014

Fonte: QEDU/Censo Escolar – INEP, 2016.

3.5.1.4 Prova do Município
A Prova do Município é realizada através da Secretaria Municipal de Educação
de São José dos Pinhais, e consiste em avaliações externas nas escolas, para
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diagnosticar o processo de aprendizagem e planejar os programas de formação
continuada dos docentes.
Gráfico 14 – Dados da Prova do Município, realizada com alunos dos 5º anos, em 2016

Fonte: Secretaria Municipal de Educação - Departamento de Ensino Fundamental.

Além dos instrumentos que atualmente são empregados pelo município para
garantir uma educação de qualidade, a promoção e distribuição de materiais didáticos
e de merenda escolar também representam avanços para a garantia dessa educação.
Outros avanços relacionados com as mudanças curriculares que respeitam os
valores culturais, artísticos e históricos, como, por exemplo, a implementação das Leis
nº 10.639/2003 e 11.645/2008, que determinam a inclusão da temática da história e
cultura afrodescendente e indígena no contexto social das crianças e adolescentes já
acontecem.
Propostas de qualificação de educadores para lidar com temas como violência,
sexualidade e etnicidadetambém figuram nas atividades do campo educacional do
município, com vistas de que essa pluralidade e diversidade de temas possam vir a
configurar um currículo formal. Contudo, a escola deve ser cuidados ao observar o
relacionamento desses temas entre crianças e adolescentes, de modo a surtir efeitos
positivos na formação intelectual, física, psíquica e moral desses indivíduos.
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3.5.2 Direito à Cultura
A cultura é um direito fundamental do cidadão e, ao mesmo tempo, um importante
vetor

de

desenvolvimento

econômico

e

de

inclusão

social

do

país.

Ao

Estadocabe,seminterferêncianoprocessocriativo,assumirplenamenteseupapelnoplaneja
mentoefomentodas atividades culturais, tanto na preservação e valorização do
patrimônio cultural material e imaterial quanto na estruturação da economia da cultura,
sempre considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade
cultural.
Além de cuidar da preservação patrimonial do município, a cultura é um agente
vivo, que faz parte do cotidiano dos cidadãos, com o intuito de promover mudanças na
mentalidade, nos hábitos e na educação de um povo.
A Secretaria Municipal de Cultura de São José dos Pinhais (SEMUC) possui
uma estrutura voltada às políticas públicas que valorizam as raízes históricas e culturais
do município, que reconheçam e promovam a diversidade das expressões culturais
presentes em seus territórios, de modo a reconhecer, intensificar e valorizar as trocas e
os intercâmbios de manifestações culturais e populares.
Para a SEMUC, adotar essa concepção implica em considerar todos os
indivíduos, e não apenas os artistas, como sujeitos e produtores de cultura. E é nesta
condição de agentes culturais, que o conjunto dos cidadãos constitui o foco das
atividades e projetos da gestão administrativa dessa Secretaria, com o objetivo de
impulsionar mudanças significativas no que diz respeito aos valores e expressões
culturais e tendo como missão a promoção, integração e articulação da ação cultural
entre os diversos segmentos da sociedade são-joseense.
Em São José dos Pinhais, muitas expressões culturais são consideradas como
atividades integrantes para uma política pública cultural. Aspectos como a culinária,
danças e religião são elementos advindos dos imigrantes, sobretudo de italianos,
poloneses e ucranianos,bem como dos índios e negros, que contribuíram para a
diversidade cultural do município.
A presença da manifestação cultural da arte bonequeira é muito tradicional no
município, como os bonecos gigantes, confeccionados em espuma na Oficina de
Bonecos; teatro de bonecos, com diversas manipulações através de marionetes, vara,
luva, dedo, sombra, o que resultou no Museu do Boneco Animado, que possui uma
temática diferenciada em um formato dinâmico e pioneiro do gênero no Brasil.
Há ainda o tradicional Carnaval dos Bonecos Gigantes, sempre com uma
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temática específica, resgatando as crenças das marchinhas de carnaval e dos blocos,
com o objetivo de trazer para a rua a família são-joseense. Este movimento cultural
chegou ao Município por volta de 1999, trazido das regiões litorâneas do Paraná, como
Paranaguá e Antonina, e aqui se instalou e ganhou força, dando a São José dos
Pinhais a característica da cidade dos Bonecos Gigantes.
Recentemente, abrindo espaço a movimentos que chegaram devido ao
crescimento das periferias, uma forte tendência do movimento hip-hop com seus
elementos, destacando-se o graffite, e a capoeira, sobretudo com o fortalecimento e
valorização da cultura afro-brasileira.
Atualmente, a SEMUC se destaca no município por contemplar diferentes áreas
e

equipamentos

culturais,

oferecendo

aos

cidadãos,

sobretudo

crianças

e

adolescentes, atividades de entretenimento e de lazer com qualidade e acesso
facilitado.
A Secretaria Municipal de Cultura abrange três grandes divisões:
a) Divisão de Artes Plásticas e Literatura;
b) Divisão de Dramaturgia e Música;
c) Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural.
Cada Divisão, por sua vez, é composta por seus equipamentos culturais, que
podem ser visualizados através do organograma a seguir:
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Artes
Plásticas e
Audiovisual
Artesanato
Divisão de Artes
Plásticas e Literatura
Bibliotecas
Espaço /Loja
do Shopping
Oficina de
Bonecos
Banda
Marcial
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
CULTURA

Divisão de
Dramaturgia e Música

Escola de
Cultura
Usina da
Música
Teatro SESI
Museu Atílio
Rocco

Divisão de Patrimônio
Histórico e Cultural

Museu do
Boneco
Animado
Casa de
Cultura
Culturas
Populares

Ao decorrer do texto esses equipamentos, com suas respectivas ações e
características, serão detalhados.
3.5.2.1 Divisão de Artes Plásticas e Literatura
Os equipamentos que compõe a Divisão de Artes Plásticas e Literatura são
discriminados na sequência.
Artes Plásticas e Visuais
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As ações das Artes Plásticas e Visuais acontecem por meio de exposições de
pinturas,

esculturas,

cerâmicas,

desenhos,

fotografias,

vídeos,

produções

cinematográficas, tanto de artistas locais, nacionais e até internacionais, principalmente
nos equipamentos do Museu Municipal Atílio Rocco, Casa da Cultura da Colônia
Murici, Câmara Municipal dos Vereadores, Loja do Shopping São José (atividades
encerradas em março de 2017).
Artesanato
A Feira do Artesanato do município foi criada pelo Decreto nº 1848 de 25 de
Julho de 2007. No entanto, as alterações do Decreto 2038 de 14 de dezembro de 2007
regulamentou o Programa de Arte Popular, uma ação da Secretaria de Cultura, que
atende ao público no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro de São José dos
Pinhais, toda sexta e sábado das 8:00h às 17:00h, com venda de produtos artesanais
produzidos no próprio município.
Bibliotecas
Atualmente o município de São José dos Pinhais conta com quatro bibliotecas:
a) Biblioteca Pública Municipal Scharffenberg de Quadros: criada pelo Decreto
nº 76, de 10 novembro de 1940;
b) Biblioteca Pública do Parque da Fonte: criada pela Lei nº 1.424, de 14 de
outubro de 2009;
c) Biblioteca Pública da Borda do Campo: criada pela Lei nº 1.424, de 14 de
outubro de 2009;
d) Biblioteca Pública do Terminal: criada pela Lei nº 1.936, de 06 de março de
2012.
Entre os serviços disponibilizados pelas Bibliotecas, destacam-se: cadastro de
usuários; consultas locais; orientação e auxílio à pesquisa; empréstimo domiciliar;
empréstimo interbibliotecário (nível municipal); acesso à biblioteca virtual (internet);
serviço de referência; aquisição de materiais (compra, doação, repasse, permuta);
seleção, higienização e restauro de materiais; catalogação, indexação, cadastro e
preparo técnico e físico de materiais; levantamento bibliográfico; disseminação seletiva
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de informações; mostra de exposições (internas e externas); confecção de murais e
painéis; informações gerais ao público.
As Bibliotecas do município desenvolvem projetos e eventos ao longo do ano
com a comunidade, com o intuito de incentivar o hábito e o prazer pela leitura:
a) Projeto “Livro Livre”: de duração permanente, trata-se de uma ação voltada
ao incentivo à leitura, porém de um modo “livre”, em que o usuário retira
em uma das bibliotecas o livro de sua preferência e, após ler, deixa-o em
algum lugar público, de fácil acesso (ex. praças, ônibus, terminais, bancos,
parques, etc.), onde outras pessoas possam o encontrar para lê-lo
também, e assim sucessivamente, como se fosse uma corrente;
b) Projeto Hora do Conto: em parceria com os equipamentos da Oficina de
Bonecos e Escola de Cultura, e esporadicamente com empresas de
eventos contratadas, são realizadas semanalmente contações de histórias
nas Bibliotecas Schaffenberg de Quadros, Borda do Campo e Parque da
Fonte (essas duas últimas iniciaram o projeto no 2º semestre de 2015). Em
conjunto com a Secretaria Municipal de da Educação, é feito um
cronograma com datas ou agendamento diretamente com as Escolas, as
quais vão com seus alunos até a Biblioteca para participar da Hora do
Conto e, consequentemente, das visitas monitoradas. A contação de
história estimula a criança a se tornar um leitor assíduo, despertando o
gosto e o interesse à leitura;
c) Projeto Visitas Monitoradas: trata-se de visitas guiadas realizadas com
alunos das Escolas Municipais pelos funcionários ou estagiários das
Bibliotecas, os quais vão guiando os alunos com suas respectivas
professoras até as salas e os acervos que compõem as Bibliotecas. Os
alunos são informados sobre quais os são os livros e materiais que contém
em cada sala, são lhes apresentado a Biblioteca, explicando suas normas
e procedimentos, além dos deveres e dos direitos de um leitor quando
cadastrado na Biblioteca. Essas visitas são feitas semanalmente após cada
apresentação da Hora do Conto, ou esporadicamente em algum evento, ou
quando solicitado pelas escolas e/ou professores;
d) Semana de Incentivo à Leitura “Monteiro Lobato”: a Semana de Incentivo à
Leitura foi instituída no Município de São José dos Pinhais pela Lei Nº
2.157, de 10 de maio de 2013. Trata-se de um evento realizado
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anualmente, iniciado em 2014, sempre na terceira semana de abril, pois
neste mês comemora-se o dia do Livro Infantil e também o aniversário de
Monteiro Lobato. A partir de 2017 o Evento foi descentralizado e começou
a ser realizado também nas Bibliotecas da Borda do Campo e Parque da
Fonte, localizadas na periferia do município. A Semana de Incentivo à
Leitura tem como objetivos estimular o hábito da leitura, o surgimento de
novos autores, facilitar o acesso às obras literárias e contribuir para a
formação crítica e cultural das crianças e adolescentes são-joseenses;
e) Concurso de Linguagens Culturais: com o objetivo de divulgar, incentivar e
promover as artes literárias e visuais, além de premiar novos talentos, esse
evento iniciou-se em 1980 e desde então teve diversas denominações. O
resultado final do Concurso, que acontece anualmente, é a publicação de
um livro contendo todos os trabalhos premiados. Atualmente está
subdividido em duas modalidades: “Prêmio de Literatura Leopoldo
Scherner”, categorias de Conto, Crônica, Poesia e Redação; “Prêmio de
Fotografia Sebastião Côrtes”, categorias de Adulto e Jovem Fotógrafo;
f)

Feira Municipal do Livro (FEMULI): com periodicidade anual, há 20 anos a
FEMULI possibilita a integração entre livreiros, os quais realizam exposição
e comercialização de livros e outros materiais em seus estandes para a
comunidade e alunos de escolas públicas e particulares. A Feira do Livro
do município objetiva a participação da sociedade no conjunto de ações
para o conhecimento das áreas do livro, leitura, literatura e artes afins, pois
promove a interação de manifestações artísticas e culturais de diferentes
segmentos;

g) Lançamento de Livros: promovidos pela Secretaria da Cultura, em parceria
com as Bibliotecas Públicas, os lançamentos de livros, que prestigiam e
oportunizam o reconhecimento de autores são-joseenses e regionais, é
realizado, esporadicamente, todos os anos, no Museu Municipal Atílio
Rocco e, eventualmente, na Casa da Cultura Polonesa Padre Karol
Dworaczek, na Colônia Murici.
Espaço/Loja da Cultura
Localizado no Shopping São José, o Espaço/Loja da Cultura, criado em 08 de
julho de 2012, foi um dos equipamentos pertencentes à SEMUC. O Espaço foi cedido
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através de um contrato de comodato, vinculado ao Shopping São José e Secretaria
Municipal de Cultura.
Nesse espaço eram realizadas exposições temáticas e alusivas de bonecos
gigantes, marionetes, fantasias, figurinos, adereços, cenários, quadros, pinturas, livros,
entre outros materiais e artigos usados pelos equipamentos e eventos da SEMUC.
Além disso, eram realizadas de atividades de contação de história, sessão de
autógrafos e distribuição de livros do Projeto “Livro Livre”.
Em março de 2017 o prazo do comodato foi encerrado e o Espaço da Cultura foi
fechado, assim os materiais e artigos em exposição foram encaminhados para outros
equipamentos da SEMUC.
3.5.2.2 Divisão de Dramaturgia e Música
Os equipamentos que compõe a Divisão de Dramaturgia e Música são
discriminados na sequência.
Oficina de Bonecos
A Oficina de Bonecos é um espaço da arte bonequeira, desenvolvido para
criação e confecção de várias técnicas de bonecos e formas animadas. Disponibiliza
espetáculos teatrais, oficinas de montagem, visitas monitoradas ao espaço da oficina e
exposições de bonecos.
Os projetos desenvolvidos pela Oficina de Bonecos são:
a) Projeto Festival de Bonecos: É realizado anualmente, no Ginásio Ney
Braga (entre os meses de abril e maio). O foco do projeto é o público
infantil e conta com a parceria das redes de ensino público e privado, bem
como com demais instituições que desenvolvem atividades com crianças e
adolescentes dentro do município. No entanto, o evento é aberto também à
comunidade em geral,e podem participar do evento desde crianças até
grupos da melhor idade. O evento é composto por dois momentos: Uma
exposição de Bonecos: com apresentação de Teatro de Bonecos; Um
Espetáculo Boneco: é uma grande encenação lúdica, com a participação
de Bonecos Gigantes, carros alegóricos e apresentações de grupos
artísticos do município;
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b) Projeto Curso de Teatro de Bonecos: É realizado anualmente, desde 2014,
na própria Oficina de Bonecos.Destinado ao público adolescente e adulto;
c) Projeto Mostra de Teatro de Bonecos: A Mostra de Teatro de Bonecos tem
como objetivo fomentar e difundir a arte bonequeira local, bem como
apresentar à comunidade, por meio de espetáculos de teatro de bonecos e
formas animadas, o trabalho desenvolvido pela Oficina de Bonecos, em
parceria com a Escola da Cultura e o Museu do Boneco Animado. É
realizado anualmente, desde 2014. Os espetáculos acontecem no Teatro
Sesi e no Teatro da PUC de SJP. As peças são destinadas ao público
infanto-juvenil e adulto;
d) Projeto Festival da Cultura: Reúne as ações artísticas desenvolvidas em
diversos equipamentos da Secretaria de Cultura.
Escola da Cultura
Escola da Cultura foi criada em 28/04/2010 e é um espaço destinado ao
aprendizado e desenvolvimento das artes. Está sediada em imóvel alugado, com 12 mil
metros quadrados e capacidade para dois mil alunos; possui seis salas e um auditório
para até 150 pessoas, atendendo alunos de forma gratuita. São oferecidos cursos nas
áreas de dança, teatro, artes visuais e música: balé, jazz, hip hop, dança de salão,
dança para a melhor idade, capoeira, pintura em tela, desenho, história em quadrinhos,
arte interativa, iniciação à pintura artística, grafite, mosaico, violão, canto coral,
musicalização infantil, preparação de ator com habilitação em teatro de bonecos, teatro
infanto-juvenil e oficinas de teatro de curta duração.
Os eventos e ações desenvolvidos pela Escola de Cultura são:
a) Mostra de Teatro/Provas Públicas: acontece duas vezes ao ano, como
encerramento do semestre do curso de teatro; no evento, as turmas em
andamento apresentam seus espetáculos, sendo eles infantis, juvenis e
também adultos. Estes espetáculos tem o intuito de mostrar para a
comunidade em geral o trabalho desenvolvido no curso, além de aproximar
ainda mais os alunos do teatro, para que eles aproveitem o momento da
apresentação e vivenciem esta forma de arte;
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b) Mostra de Teatro de Bonecos: parceria coma a Oficina de Bonecos e o
Museu do Boneco Animado, tem como objetivo difundir a arte bonequeira
em São José dos Pinhais através de espetáculos de teatro de bonecos;
c) Apresentações em eventos realizados pela Secretaria de Cultura e demais
secretarias, como: Festival da Cultura, Femuli, Semana Municipal de
Incentivo a Leitura entre outros.
Usina do Conhecimento
O prédio da Usina do Conhecimento de São José dos Pinhais foi inaugurado em
agosto de 1999 e ocupado pela Secretaria Municipal de Educação até 2010. Neste
período o prédio pertencia ao Governo do Estado. A partir de 12/08/2013 o prédio foi
doado para o município e a fazer como um dos equipamentos da pasta da Secretaria
Municipal da Cultura, denominando-se então Usina do Conhecimento da Música
Os projetos desenvolvidos pelo equipamento são:
a) Banda Marcial: Foi criada em 24/08/1991 como a Banda Marcial da Guarda
Mirim e, atualmente, denominada Banda Marcial de São José dos Pinhais.
Está localizada no prédio da Usina do Conhecimento da Música e oferece
curso gratuito de musicalização dos instrumentos da família de sopro, de
metal e percussão, para crianças e adolescentes com idade entre 12 a 18
anos, visando a inclusão musical. Os ensaios acontecem aos sábados da
8h às 17h. A Banda se apresenta nos eventos da Semuc, como Femuli,
Caravana da Cultura, Festival da Cultura, Semana de Incentivo à Literatura
“Monteiro Lobato”, Virada Cultural, eventos oficiais da Prefeitura, como
festas e outros eventos culturais e de lazer, Festivais de Bandas e
Fanfarras, tanto estaduais e nacionais, em que já ganharam vários
prêmios;
b) Projeto Formação De Orquestra De Cordas De São José Dos Pinhais: Este
projeto possui duas vertentes: 1- de um lado visa atender à comunidade de
locais descentralizados, que de outra forma não teriam acesso a aulas de
música, com aulas de instrumentos de cordas friccionadas: violino, viola,
violoncelo, oportunizando a experiência libertadora de produzir música e
ser protagonista de sua própria arte e da história de sua comunidade; 2- de
outro lado, servir como um celeiro de talentos para a formação da futura
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Orquestra de Cordas de São José dos Pinhais, que está sendo viabilizada,
com a parceria do Patronato Santo Antônio, que tem sido a sede deste
projeto e principal apoiador e gestor das aulas. O projeto atende às
crianças e adolescentes da comunidade local, gratuitamente, tendo em
troca apenas a garantia de que esses jovens estejam devidamente
matriculados na Escola e usufruindo de mais este investimento público feito
em seu favor.
Teatro Sesi
Denominado Teatro de Bolso em 24/06/2000, e reinaugurado no espaço atual,
Centro de Vivencia João Senegaglia, através de um contrato administrativo entre SESIPR e Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Também é um dos equipamentos
da Secretaria Municipal da Cultura.
Inaugurado no dia 19 de março de 2013, o Teatro Sesi São José dos Pinhais
conta com uma programação diversificada, incluindo exibições de filmes, espetáculos
teatrais e de dança, shows musicais, palestras e seminários. Programações da
Prefeitura e do Sesi-PR.
No Teatro Sesi acontecem também apresentações durante a Femuli.
3.5.2.3 Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural
Os equipamentos que compõe a Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural são
discriminados na sequência.
Museu Municipal Atílio Rocco
O Museu Municipal de São José dos Pinhais, foi criado pela Lei nº 34 de 19 de
setembro de 1977. Sua primeira Sede localizava-se à Rua Mendes Leitão, 2571. Após
4 anos, pelo Decreto nº 35/81 passou a ser denominado Museu Municipal Atílio Rocco
- MUMAR. Em março do mesmo ano o Museu, subordinado à Divisão do Patrimônio
Histórico e Artístico da Secretaria de Cultura, foi transferido para a Sede atual, um
edifício tombado pelo Patrimônio Histórico do Município, situado à Rua XV de
Novembro, 1660. O Museu conta com um Acervo de 8 mil itens catalogados, e
atualmente o Museu recebe público espontâneo e as visitas são previamente
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agendadas, sobretudo de escolas do ensino público e privado. O acervo abriga objetos
tridimensionais, fotografias, documentos, livros códice, jornais, revistas, obras literárias
raras,plantas e mapas que compõem os 324 anos de história do município.
O MUMAR participa dos seguintes eventos: Semana Nacional de Museus;
Virada Cultural, Femuli, Programa Jardim das Artes, Programa Música no Museu.
Quanto aos projetos desenvolvidos, destacam-se:
a) “Seu Nani”:ação educativa com o personagem Seu Nani, (referência Ernani
Zétola, idealizador do Museu), construção de uma memória afetiva e de
uma identidade cultural nos pequenos cidadãos São-joseenses. Essa ação
consiste em um vídeo educativo, onde o personagem Seu Nani ensina a
importância da preservação do patrimônio histórico, junto aos alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental, da Rede Pública de Ensino;
b) Projeto Boletim Informativo ErnaniZétola: valorização do seu fundador para
conhecimento das próximas gerações. Na elaboração do Boletim
Informativo, há sempre uma página destinada a história do Sr. Ernani
Zétola;
c) Projeto Natal no Museu: nas quintas e sextas-feiras, do mês de dezembro,
que antecipam o Natal, acontecem, na Rua XV de Novembro, em frente ao
Museu Municipal Atílio Rocco, apresentações natalinas em um palco
montando pela Prefeitura Municipal da Cidade de São José dos Pinhais.
Um espetáculo voltado para o público espontâneo que transita pela rua.
Museu do Boneco Animado
O Museu do Boneco Animado – MBA foi criado em 26/10/2000, foi instalado
inicialmente no Centro de Vivência João Senegaglia (Atual Teatro SESI) e
reinaugurado em 14/09/2012 no espaço atual, que fica na Praça Getúlio Vargas.
O Museu do Boneco Animado desenvolve, desde 2000, ações culturais ligadas a
arte bonequeira, de acordo com suas formas e técnicas artísticas. O visitante irá se
encantar com a Exposição permanente.
O MBA desenvolve as seguintes ações permanentes:
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a)

Visitas guiadas: para conhecimento do Museu; pode ser realizado a
qualquer momento para qualquer público, dentro do seu horário de
funcionamento;

b) Espetáculos de Bonecos: são realizados somente mediante agendamento
prévio, aberto ao público em geral, mas com foto no infanto-juvenil;
Entre os programas desenvolvidos destacam-se:
a) Programa Sábado Animado: lançado na Semana Nacional de Museus, em
2014, o Sábado Animado acontece no último sábado de cada mês, no
próprio Museu do Boneco Animado e conta com atividades lúdicas e
culturais, como oficinas e apresentações de teatro, além de exposições;
b) Programa Meu Boneco no Museu: por ser o primeiro e único museu de
bonecos a ser fundado no Paraná, o Museu do Boneco Animado é
referência no Estado, desenvolvendo atividades culturais há 16 anos,
focado em valorizar a cultura local, incentivando e construindo um olhar
artístico em seu público, sensibilizando e difundindo a cultura bonequeira.
Pensando nisso, o Programa Meu Boneco no Museu oferece um local para
que as pessoas exponham o seu boneco de forma a destacar a identidade
do boneco no nosso dia a dia. O programa visa inovar na apresentação do
que é exposto, além de ampliar a divulgação da arte bonequeira em São
José dos Pinhais e oportunizar a interação do visitante com o Museu.
Casa da Cultura Polonesa Padre Karol Dworaczek (Casa da Cultura Murici)
A Biblioteca da Casa de Cultura Padre KarolDworaczekfoi criada oficialmente
pelo Decreto nº 1541, de 25 de julho de 2006 e localiza-se na Colônia Murici.
Entre os serviços e projetos oferecidos pela Casa da Murici destacam-se:
a) Visita monitorada: O passeio pelas exposições e acervo da Casa,
traz informações e curiosidades a respeito da história, cultura e tradições
dos imigrantes poloneses na Colônia Murici;
b) Hora do Conto Polonês: este projeto propõe uma instigante viagem através
da produção literária polonesa, permeada de lendas, fábulas e histórias de
acontecimentos e personalidades importantes;
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c) Oficinas de artesanato típico: É possível conhecer um pouco mais sobre a
cultura praticando algumas atividades, como o artesanato. Dentre
a variedade

de

artes

produzidas

pelos

poloneses,

a

Casa

disponibiliza oficinas de Wycinanki (recorte e colagens de papel) e Bibuly
(flores em papel crepom);
d) Exposições: pinturas, esculturas, fotografias e outras;
e) Festivais: anualmente, Festival Polono-Brasileiro.
Culturas Populares (Pontos de Cultura)
Os Pontos de Cultura trabalham a interação da cultura com alunos do Ensino
Fundamental e Médio, sobretudo em situação de vulnerabilidade, afim de reduzir a
evasão escolar, através de ações culturais como a capoeira, dança, música, o teatro, o
artesanato, ações de patrimônio imaterial e material, bem como a cultura da região,
entre outras atividades culturais e pedagógicas.
a) Rede de Pontos de Cultura de São José dos Pinhais: parceria entre o
Ministério da Cultura e o município de São José dos Pinhais. Projeto
instituído pelo Sistema Nacional de Cultura Viva;
b) Ações culturais de forma descentralizada: contempla regiões como o Bairro
São Judas Tadeu e áreas rurais;
c) Preserva e contempla culturas típicas da região: culturas Italiana,
Ucraniana, Polonesa e Afro-descendente.
3.5.2.4 Quantitativo dos atendimentos
Os programas, projetos e serviços desenvolvidos pela Secretaria de Cultura
atendem uma parcela da população são-joseense, nas suas diversas faixas etárias.
A tabela seguinte mostra os número total de atendimentos efetuados em 2015 e
os dados mensais de atendimentos em 2017. As atividades estão concentradas nos
equipamentos.
Quadro 17 – Total de atendimentos Secretaria de Cultura - 2016
UNIDADE / MESES

2015

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2016

Biblioteca Pública Borda do

5182

533

537

693

518

594

570

643

565

4653
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Campo
Biblioteca

Pública

do

Terminal
Biblioteca Pública Parque
da Fonte
Biblioteca

Pública

Scharffenberg de Quadros
Casa da Cultura Polonesa
Pe. KarolDworaczek
Loja Shopping São José Visitação
Museu do Boneco Animado
Museu

Municipal

Atílio

Rocco
Oficina

do

Boneco

-

Atividades
Teatro Sesi São José dos
Pinhais

2559

241

131

164

107

124

115

98

62

1042

5706

528

227

572

594

825

572

506

598

4422

31880

1825

1864

2817

3188

2420

2766

2394

2850 20124

1522

21

123

302

200

571

272

388

418

2295

12541

490

632

482

0

0

0

0

0

1604

5881

653

462

320

772

810

845

357

541

4760

10323

1078

757

947

227

810

1621

1106

1887

8433

80222

0

1500

8

2303

9689

2085

1839 36237

9833

0

157

620

866

758

950

*

*

3351

*

*

*

*

*

380

892

574

4945

6791

165649

5369

6390

6925

8775

1698

2741

1

6

Usina da Música
TOTAL

1881
3

8151

1370
5

93712

Fonte: Secretaria Municipal de cultura, 2016.

Os quantitativos de alunos inscritos nas atividades ofertadas pela Secretaria de
Cultura são apresentados abaixo, considerando dados de 2017. Na Escola da Cultura
são ofertados os seguintes cursos: teatro, ballet, hit hop, jazz, histórias em quadrinhos,
mangá, pintura em tela. Na Usina da Música são ofertados os seguintes cursos: violão,
violoncelo, contrabaixo, banda marcial iniciante, viola, fanfarra, coral.
Quadro 18 – Alunos inscritos nas atividades da SEMUC – 2016
UNIDADE / MESES
Escola da Cultura - Assoc. Afonso
Pena
Escola da Cultura - Grupo Cuore d`
Itália
Escola

da

Cultura

-

Juventude - Jd Ipê
Escola da cultura - sede

CRAS

da

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

0

0

0

54

54

54

0

40

0

0

0

34

34

34

0

34

0

0

0

35

35

35

0

38

0

0

0

880

636

673

0

567
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Usina da Música - Banda Marcial
Usina da Música - Musicalização
Cordas
Usina da Música - Campina Do
Taquaral
Usina da Música - Fanfarra Meninos
Da Harmonia
Usina da Música - Coral Melodia
Usina da Música - Patronato Sto.
Antônio

123

123

179

162

153

147

147

147

150

213

213

183

166

158

158

158

46

46

46

48

48

48

48

48

45

45

45

45

45

44

44

44

45

45

45

45

45

45

45

45

123

123

149

167

168

165

165

165

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, 2016.

3.5.2.5 Recursos Humanos da SEMUC
Para atender aos diversos equipamentos, serviços, programas e projetos a
Secretaria de Cultura conta com uma equipe de colaboradores formada por servidores
efetivos e comissionados, terceirizados e estagiários.
Quadro 19 – Recursos Humanos da SEMUC
EQUIPAMENTOS

SERVIDOR

ESTAGIÁRIO TERCEIRIZADOS

TOTAL

Biblioteca Pública Borda do Campo

1

1

0

2

Biblioteca Pública do Terminal

1

0

0

1

Biblioteca Pública Parque da Fonte

1

0

0

1

6

7

1

14

1

0

0

1

Escola da Cultura

4

2

14

20

Gabinete SEMUC

16

3

1

20

Museu do Boneco Animado

1

2

0

3

Museu Municipal Atílio Rocco

6

9

2

17

Oficina do Boneco

2

0

7

9

Teatro Sesi São José dos Pinhais

3

0

2

5

Usina da Música

4

0

1

5

TOTAL

46

24

28

98

Biblioteca Pública Scharffenberg de
Quadros
Casa da Cultura Polonesa Pe. Karol
Dworaczek

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, 2016.

Analisando o quadro acima, percebe-se que a equipe da Secretaria de Cultura é
composta em sua grande maioria por terceirizados e estagiários. Esse cenário permite
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desenvolver os serviços e atender a população, porém compromete a prestação
continuada dos mesmos tendo em vista os prazos para seleção, contratação e
encerramento dos contratos.
Pensando na ampliação de serviços para atender um número maior de crianças
e adolescentes do município, faz-se necessário pensar também na ampliação da
equipe. Somente com uma equipe adequada e consolidada será possível oferecer mais
serviços, programas e projetos à população.
3.5.3 Direito ao Esporte e Lazer
Os esportes são essenciais na vida de todas as crianças, não apenas para o
desenvolvimento físico e motor, mas também para o desenvolvimento social delas. Ele
auxilia no desenvolvimento motor por meio de brincadeiras simples, como pular, correr,
saltar. A partir de suas regras e condições, as crianças conseguem compreender
formas de relacionarem-se com os outros já que o esporte promove o contato
constante fazendo com que assim troquem experiências enquanto competem e ajudam
uns aos outros.
A prática esportiva infantil é capaz de prevenir muitas doenças como o estresse,
problemas respiratórios, cardíacos e de coluna, além disso, reduz o risco de obesidade
e desenvolve a auto-estima. Isso porque, a partir da prática de esportes, as crianças
desenvolvem força óssea e muscular, além de melhorarem o desenvolvimento físico.
Outro aspecto relevante é o desenvolvimento da coordenação motora e a transmissão
de valores.
Investir no esporte é investir no futuro. Através dele conseguimos tirar jovens
das drogas, da criminalidade e de tantos outros problemas sociais. O esporte exige que
os atletas respeitem as regras e sempre dêem o melhor de si. Através dele conseguese construir uma sociedade mais sólida.
Com o slogan Esporte para Todos, a Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL) de
São José dos Pinhais atua na promoção da saúde e bem estar fazendo com que ocorra
a integração, socialização e a cidadania. Para que seja um complemento na educação,
trabalha no contra turno escolar com práticas que auxiliam na construção e formação
do cidadão, enaltecendo valores como respeito, amizade, espírito de equipe e
convivência, e promovendo a inserção das crianças e adolescentes no ambiente
esportivo, lazer e social.
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Hoje a Secretaria trabalha com um quadro efetivo de 78 servidores, sendo eles
51 cargos em comissão, 13 administrativos, 12 serviços gerais e 2 motoristas. Além
disso, a SEMEL conta com outros 83 colaboradores, entre os quais estão estagiários e
professores contratados.
Em relação a seus espaços esportivos, a SEMEL possui a seguinte estrutura:
a) 07 Centros de Esporte e Lazer;
b) 07 Núcleos de Esporte e Lazer;
c) 03 Estádios Municipais;
d) 01 Centro de Iniciação ao Esporte (CIE);
e) 01 Parque da Juventude;
f)

01 Centro de Treinamento de Ginástica;

g) 01 Centro de Treinamento de Canoagem;
h) 01 Centro de Treinamento de Tênis Mesa;
i)

73 Academias da Terceira Idade (ATIs);

j)

05 Academias da Primeira Infância (APIs);

k) 03 Academias para Especiais (APEs);
l)

26 Parquinhos de Ferro;

m) 09 Parquinhos de Madeira;
n) 36 Canchas de Futebol de Areia;
o) 04 Pistas de Skate;
p) 04 Canchas de Bocha;
q) 10 Quadras Poliesportivas.
Dentre as atividades que a Secretaria disponibiliza estão: Basquetebol, Futsal,
Handebol, Voleibol, Vôlei de Praia, Atletismo, Ginástica Funcional, Ginástica Aeróbica e
Ritmos, Tênis de Mesa, Futebol, Capoeira, Xadrez, Ginástica Rítmica, Iniciação
Esportiva, Atividades Circense, Break Dance, Karatê, Judô, Taekwondo, Tai Chi
Chuan, MuayThay, Kung Fu, Boxe Chinês, MMA e JiuJitsu.
Além de todas essas atividades, a SEMEL ainda organiza:
a) Festivais Inter-Núcleos: em todas as modalidades, idades e sexo;
b) Jogos Escolares do Paraná (JEPs), de 1999 a 2002: fases municipal,
regional, macro e final;
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c) Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs), de 1998 a 2002: fase regional e
final;
d) Jogos Adultos do Paraná (JAPs): modalidade adulto: divisão A e B
e) Copa São José de Futsal;
Futs
f)

Torneio Aberto de Voleibol;

g) Torneio de Futsal;
h) Circuito Vôlei de Praia;
i)

Copa São José de Handebol;

j)

Circuito de Futevôlei;

k) Copa São José de Futebol: categorias sub-11,
sub 11, 13, 15, 20 e quarentinha;
l)

Competições da Liga Amadora: categorias sub-09,
sub 09, 17 e livre;

m) Festa da Criança
n) Festa do Pinhão;
o) Festa da Cidade;
p) Caminhadas, passeios ciclísticos e corridas de ruas.
3.5.3.1 Quantitativos dos atendimentos
No gráfico a seguir observa-se
observa se o número de atendimentos diretos, realizados
pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São José dos Pinhais, por faixa etária,
no ano de 2015:
Gráfico 15 – Número de atendimentos realizados pela SEMEL em 2015

Fonte: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Lazer
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Já nos quadros abaixo, a SEMEL disponibiliza o registro de atendimentos por
núcleos e por modalidade, realizados também no ano de 2015:
Quadro 20 – Atendimentos pela SEMEL por núcleos e modalidades em 2015
BORDA
MODALIDADE

SESI

AFONSOPENA

CIDADE

DO

JARDIM

CAMPO

COL. RIO
GRANDE RIO

CONTENDA

GRANDE

JARDIM
FÁTIMA

GINÁSTICA

783

310

110

69

FUTSAL

179

74

93

101

75

522

VOLEIBOL

147

19

52

16

20

254

FUNCIONAL

73

140

CAPOEIRA

118

KARATÊ

107

114

37

IDADE
INIC.

41

56

ESPORTIVA

44

1382

76

289

56

44

TERCEIRA

TAEKWONDO

110

TOTAL

29

39

81

12

300

36

187
164

18

176

39

51

95

59

BASQUETE

9

68

46

ZUMBA
ATLETISMO

78

MMA

25

46
78

35

60

TÊNIS DE MESA

14

14

CIRCO

37

37

JUDÔ

36

36
8

CAMINHADA

29

KUNG FU

29
20

BREAK DANCE

20

19

TAI CHI CHUAN
BOXE CHINÊS

8

19

10

10

Fonte: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Quadro 21 – Atendimentos da SEMEL por núcleos e modalidades em 2015
JARDIM
MODALIDADE

MARAMBAIA

165

270

457

971

62

173

433

63

164

83

115

VOLEIBOL

21

80
76

FUNCIONAL

37

TERCEIRA
IDADE

42

MARCOS

7

FUTSAL

31

DUMONT

QUISSISANA

72

KARATÊ

SÃO

MALHADA

GINÁSTICA

CAPOEIRA

SANTOS

67
15

136

TOTAL

18

94

40

71

12

65

181

65

68

190

INIC.
ESPORTIVA

57

30

91

178

TAEKWONDO

25

BASQUETE
ZUMBA

25

45

45

ATLETISMO
MMA
TÊNIS DE MESA

14

30

44

22

22

CIRCO
JUDÔ
CAMINHADA
KUNG FU
BREAK DANCE
TAI CHI CHUAN

12

JIU JITSU

12

BOXE CHINÊS

Fonte: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O desenvolvimento integral para a formação de crianças e adolescentes também
depende do acesso à cultura, tanto quanto ao esporte e aos momentos de lazer.
Contudo, como vários aspectos relacionados à educação não atingem os resultados
esperados na forma de como estão sendo apropriados pelas crianças e adolescentes
enquanto sujeitos, assim também ocorre na questão de retratar se esses sujeitos estão
de fato se apropriando dos diversos recursos culturais que lhes são oferecidos na
atualidade por seu município, ou se seus momentos de lazer estão sendo prejudicados
por atos de violência, ou até mesmo se a prática do esporte vivenciada em
suainstituição educacional oferece o prometido desenvolvimento de capacidades e
potencialidades físicas, como habilidades de concentração e coordenação motora. A
avaliação sobre como, de fato, crianças e adolescentes têm suas demandas atingidas
ou sua formação integral proporcionada depende de outros estudos específicos e
orientados por informações operacionalizadas.
Já no que se refere sobre a qualidade desses direitos, ainda há um vasto
caminho a percorrer, uma vez que as informações coletadas tradicionalmente e os
indicadores produzidos tocam apenas superficialmente a questão. Não é por falta de
legislação ou de princípios norteadores que pouco se avança sobre a discussão tanto
do acesso, quanto da permanência e da qualidade no ensino, do mesmo modo que não
é por falta de princípios que questões sobre o acesso cultural e ao esporte ainda
permanecem fora do enfoque da mensuração, mesmo que contemplem iniciativas e
projetos em diferentes localidades do município.
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O desafio está em transformar um discurso teórico sobre a universalidade de
acesso à educação de boa qualidade, às fontes culturais, esporte e lazer, em realidade,
fazendo com que estas questões se efetivem em benefício da formação integral das
crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Assim, é necessário representar
essas ideias através de informações e meios tanto qualitativos quanto quantitativos,
desenvolvendo estudos que retratem cada vez mais precisamente a situação desses
sujeitos e, assim, acompanhar se ao longo do tempo o discurso dos direitos consegue
se superar tornar-se realidade efetiva.
3.6 EIXO 5 - DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO
O direito ao trabalho é o mais importante e talvez o menos efetivo dos
direitos fundamentais. A Constituição brasileira designa o trabalho como um direito
social fundamental (art. 6º) e fundamento da ordem econômica (art. 170), afirmando o
primado do trabalho como base da ordem social (art. 193). O mesmo direito está
consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em diversos tratados e
declarações de direito internacional, destacando-se a Resolução n.º 34/46, de 1979, da
Assembleia Geral da ONU, que enuncia claramente que: “a fim de garantir cabalmente
os direitos humanos e a plena dignidade pessoal, é necessário garantir o direito ao
trabalho”.
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece os parâmetros de
como as atividades profissionais podem ser exercidas por adolescentes, bem como
deve ocorrer o preparo profissional no Direito à Profissionalização e à Proteção no
Trabalho. De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, conferida pela Emenda
Constitucional 20 de 1998, é proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre aos
menores de 18 anos e qualquer forma de trabalho antes dos 16 anos, salvo na
condição de aprendiz a partir dos 14 anos. (BRASIL, 2000, p. 171)
Desse modo, o trabalho para os adolescentes é proibido até os 14 anos.
A partir dessa idade, e até os 24 anos, as atividades de trabalho devem (até 15 anos)
ou podem (até 24 anos) ser enquadradas em um contexto de formação técnicoprofissional, na condição de aprendiz.
Aos 16 anos o adolescente pode executar atividades profissionais em
geral, contanto que seja preservado de atividades consideradas insalubres ou
perigosas para sua faixa etária, conforme descrito no Parágrafo Único do art. 403 da
Lei nº 10.097 de 2000, que dá nova redação à Consolidação das Leis do Trabalho
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(CLT) de 1943: “o trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à
sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e
locais que não permitam a frequência à escola” (BRASIL, 2000, p. 172).
Além do aspecto legal, já citado, foi utilizado alguns dados, representados
nas tabelas seguir, para maior embasamento nas ações que se apresentam neste
Plano.
Tabela 4 – População residente por faixa etária de 0 a 17 anos em são José dos Pinhais – CENSO 2010
Faixa etária
Total
% em relação ao total da
população do município
(264.210)
Pessoas de 00 a 04 anos de
20.902
7,91%
idade
Pessoas de 05 a 09 anos de
21.319
8,06%
idade
Pessoas de 10 a 13 anos de
19.514
7,39%
idade
Pessoas de 14 ou 15 anos de
9.929
3,76%
idade
Pessoas de 16 ou 17 anos de
9.245
3,50%
idade
Pessoas de 00 a 17 anos de
80.909
30,62%
idade
Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010.
Tabela 5 - Dados da população rural e urbana do município por grupo etário de Pessoas de 10 a 17 anos
de idade
Faixa etária/ situação
Quantidade
1. Total de Pessoas de 10 a 17 anos de idade no município
38.688
Pessoas de 10 a 17 anos de idade residentes em área urbana
34.276
Pessoas de 10 a 17 anos de idade residentes em área rural
4.412
2. Total de Pessoas de 10 a 13 anos de idade no município
19.514
Pessoas de 10 a 13 anos de idade residentes em área urbana
17.264
Pessoas de 10 a 13 anos de idade residentes em área rural
2.250
3. Total de Pessoas de 14 ou 15 anos de idade
9.929
Pessoas de 14 ou 15 anos de idade residentes em área urbana
8.948
Pessoas de 14 ou 15 anos de idade residentes em área rural
981
Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010.
Tabela 6 - População de 10 a 17 anos por Bairros organizados nas Redes de Proteção Social
REDE
BAIRROS
10 A 14 ANOS 15 A 17 ANOS
TOTAL
10 A 17 ANOS
A
Bairros: São Marcos; Barro Preto;
1936
1069
3005
Del Rey;Aruja; Campina do
Taquaral;Campo Largo Roseira;
Contenda
B
Bairros: Borda do Campo; Dom
3323
1873
5196
Rodrigo,Santo Antônio; Roseira de
São Sebastião.
C
Bairros: Costeira; Cruzeiro; Ouro
4584
2739
7323
Fino;
Quississana;RioPequeno;Jurema
D
Bairros: Bom Jesus; Colônia Rio
1640
979
2619
Grande; Itália; Pedro Moro;
Zacarias
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E

Bairros: São Domingos; São
2465
1506
3971
Pedro; Aristocrata; Cidade Jardim
Centro; São Cristóvão
F
Bairros: Afonso Pena;
5103
2977
8080
Independência; Boneca do Iguaçu;
Iná; Aviação; Águas Belas
Academia; Zona Aeroportuária
G
Bairros: Guatupê;Cristal
2099
1241
3340
H
Bairros: Ipê
1540
892
2432
Total
22690
13276
35966
FONTE: IBGE Censo Demográfico de 2010 organizado por faixa etária e bairros pelo Departamento de
Indicadores Sociais e Econômicos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Econômico/
Distribuído nas tabelas das Redes de Proteção Social pela Comissão Municipal de Erradicação do
Trabalho Infantil.
Tabela 7 – Dados de trabalho de adolescentes com registro em carteira e sem
Faixa etária
Situação/ tipo de atividade desempenhada
Pessoas de 14 ou 15
empregadas com carteira de trabalho assinada
anos de idade
no trabalho principal
Pessoas de 14 ou 15
empregadas sem carteira de trabalho assinada
anos de idade,
no trabalho principal
Pessoas de 16 ou 17
empregadas com carteira de trabalho assinada
anos de idade,
no trabalho principal
Pessoas de 16 ou 17
empregadas sem carteira de trabalho assinada
anos de idade
no trabalho principal
Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010.

registro
Quantidade
262
639
1.870
1.020

O Programa Municipal Guarda Mirim, da Secretaria Municipal de Assistência
Social, tem como objetivo proporcionar a formação integral do adolescente, provendo o
desenvolvimento social, educacional e profissional em regime paramilitar para
adolescentes de 14 a 16 anos inscritos no Cadastro Único. O referido programa
atendeu em média 416 adolescentes em turmas alternadas no decorrer do ano de
2014, sendo que cerca de 295 alunos foram inseridos no trabalho até junho de 2014
após cumprimento da carga horária dos cursos em consonância com os pressupostos
legais.
Ainda com relação aos programas de aprendizagem, o município, por meio da
Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, disponibiliza o
Programa de Intermediação de Mão-de-Obra, em que atende trabalhadores
desempregados e empresários, através do Sistema Mais Emprego do Ministério do
Trabalho, com o objetivo de colocação no mercado de trabalho. Correspondendo aos
dispositivos elencados na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), há também o
Programa de Qualificação Profissional, que oferta cursos aos desempregados, sendo
que alguns cursos atendem a partir de 16 anos.
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3.7 EIXO 6 – FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA
DE DIREITOS
O Sistema de Garantia de Direitos é a articulação e a integração de instituições
e instâncias do poder público na aplicação de mecanismos de promoção, defesa e
controle para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, nos níveis federal,
estadual, distrital e municipal, efetivando as normativas do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), marco legal brasileiro de 1990.14
Para que o sistema funcione como um mecanismo fluído e permanente, é
preciso que estes componentes (sociedade civil e governos) estejam articulados e
integrados, compartilhando responsabilidades e atuando a partir de suas searas de
atuação para um fim comum. Juntas, “as peças” que compõem o sistema devem
elaborar estratégias e ações que dialoguem com o cenário local (município,
comunidade, centros de educação e assistência) e com a política nacional.
O Sistema de Garantia de Direitos pressupõe um trabalho em rede das
instituições e dos atores envolvidos na proteção da infância e da adolescência e uma
ampla parceria entre o poder público e a sociedade civil. A busca da intersetorialidade
entre as diferentes áreas do governo, otimizando espaços, serviços e competências é
condição imprescindível para que as crianças e os adolescentes sejam atendidos de
modo integral, como prevê o ECA.
O gerenciamento do Sistema de Garantia de Direitos pode ser compreendido a
partir de três grandes eixos: Defesa, Promoção e Controle.
Na Defesa, entram todas as instâncias responsáveis pela defesa dos direitos
humanos da criança e dos adolescentes e também as leis e mecanismos do judiciário,
fiscalizando

e

eventualmente

sancionando

os

que

as

descumprem:

– órgãos públicos judiciais;
– Ministério Público, especialmente as Promotorias de Justiça, as procuradorias gerais
de Justiça;
– Defensorias Públicas;
– Advocacia Geral da União e as procuradorias gerais dos estados;
– polícias e delegacias especializadas;
– Conselhos Tutelares;

14

Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/glossario/sistema-de-garantia-de-direitos/>. Acesso em:
nov.16.
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– ouvidorias e entidades de defesa de direitos humanos incumbidas de prestar
proteção jurídico-social;
Na Promoção, entram todos os atores, em especial o governo, que irão criar os
canais e as políticas para que os direitos sejam salvaguardados (escolas, creches,
medidas socioeducativas, políticas de geração de renda, etc). A política de promoção
deve se dar de modo transversal, articulando todas as políticas públicas. Nele estão os
serviços e programas de políticas públicas de atendimento dos direitos humanos de
crianças e adolescentes, de execução de medidas de proteção de direitos e de
execução de medidas socioeducativas.
No campo do Controle, aparece principalmente a sociedade civil que deverá
cobrar tanto a execução das políticas, quanto a efetivação e a qualidade das que já
existem e também por instâncias públicas colegiadas próprias. O eixo é responsável
pelo acompanhamento, avaliação e monitoramento das ações de promoção e defesa
dos direitos humanos de crianças e adolescentes, bem como dos demais eixos do
sistema de garantia dos direitos. O controle se dá primordialmente pela sociedade civil
organizada e por meio de instâncias públicas colegiadas, a exemplo dos conselhos dos
direitos de crianças e adolescentes, CONANDA, CEDECA e CMDCA e dos conselhos
setoriais de formulação e controle de políticas públicas.
Paralelamente, são também muito importantes os órgãos e os poderes de
controle interno e externo definidos na Constituição Federal, como o Conselho Tutelar,
o Ministério Público, as Varas de Infância e Juventude, as políticas e centros de
Assistência Social, como os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os
Centros da Criança e Adolescente (CCAs), escolas e as secretarias municipais,
estaduais e federais de Educação, Assistência Social, Saúde e Direitos Humanos.
O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA)
consolidou-se a partir da Resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CONANDA) de 2006. O início do processo de formação do SGD,
porém, é fruto de uma mobilização anterior, marcada pela Constituição de 1988 e pela
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como parâmetro para
políticas públicas voltadas para crianças e jovens, em 1990.
O SGDCA é formado pela integração e a articulação entre o Estado, as famílias
e a sociedade civil como um todo, para garantir que a lei seja cumprida, que as
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conquistas do ECA e da Constituição de 1988 (no seu Artigo 227) não sejam letra
morta.15
3.7.1 Poder Judiciário
3.7.1.1 O Sistema da Infância e da Juventude do Paraná
O Sistema da Infância e da Juventude no Estado do Paraná ganhou nova
formatação a partir de maio de 2010, com a criação e instalação do Conselho de
Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude (CONSIJ), através da Resolução nº.
04, editada pelo Órgão Especial do TJPR.
A Assessoria de Apoio aos Juizados da Infância e da Juventude (AAJIJ) foi
transformada em Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), em atendimento aos
termos da Resolução nº. 94, de 27 de outubro de 2009, do Conselho Nacional de
Justiça.
Assim, em virtude das mudanças que estão sendo realizadas, o Sistema da
Infância e da Juventude de nosso Estado passou a contar com a seguinte estrutura:

•

Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude - CONSIJ;

•

Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA;

•

Câmaras especializadas em matéria da infância e juventude;

•

Coordenadoria da Infância e da Juventude - CIJ;

•

Juízos da Infância e da Juventude das comarcas de entrância inicial,
intermediária;

•

Serviço Auxiliar da Infância e da Juventude - SAI.

3.7.1.2 Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude
O Conselho de Supervisão é composto pelos seguintes membros:
• Presidente do Tribunal de Justiça;
15

Disponível em:<http://www.promenino.org.br/direitosdainfancia/sistema-de-garantia-dca>. Acesso em:
nov.16.
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• Corregedor-Geral da Justiça;
• um Desembargador de Câmara especializada na matéria;
• Presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA;
• um Juiz de Direito de Vara especializada na matéria da Comarca de Curitiba;
• Magistrado dirigente da Coordenadoria da Infância e da Juventude;
• três membros suplentes indicados pelo Presidente do TJPR.
São atribuições do Conselho de Supervisão:
a) zelar pelo cumprimento do princípio da prioridade absoluta e do princípio da
supremacia do interesse da criança;
b) traçar a política institucional do Poder Judiciário para a área da infância e da
juventude;
c) elaborar estudos e promover medidas destinadas a prover as Varas da Infância e da
Juventude de estrutura pessoal e material;
d) elaborar o planejamento estratégico geral das Varas da Infância e da Juventude;
e) elaborar as diretrizes metodológicas de trabalho da equipe interprofissional
destinada a assessorar o Juízo da infância e da Juventude;
f) promover encontros visando à racionalização dos serviços forenses, uniformização
de procedimentos e elevação do nível de qualidade da prestação jurisdicional;
g) promover cursos de preparação e aperfeiçoamento para juízes e servidores da área
da infância e da juventude;
h) avaliar a situação das crianças e adolescentes sob regime de acolhimento
institucional (os antigos abrigos), propondo alternativas para a efetivação e resgate de
seu direito fundamental à convivência familiar e comunitária;
i) acompanhar e subsidiar a atividade correcional nas Varas da Infância e da
Juventude;
j) propor a criação de Coordenadorias Regionais da Infância e da Juventude, com suas
respectivas atribuições, dentre outras.
Concebido como organismo deliberativo, tem atuado como instrumento para a
concretização dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, em obediência
aos termos da Constituição da República e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e
levando-se em conta, ainda, as inovações introduzidas pela Lei 12.010/2009,
denominada de Lei Nacional da Adoção.
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A partir de agora as estruturas antes fragmentadas têm procurado trabalhar
conjuntamente e de maneira integrada, cada qual desempenhando o seu papel.
Conselho de Supervisão, CEJA e Coordenadoria têm agido de forma a procurar
maior aproximação e colaboração dos Juízos da Infância e da Juventude e de todos os
demais colaboradores, da Capital e do interior, em busca de rápidas soluções para os
mais diversos problemas.
3.7.1.3 Câmaras especializadas em matéria da infância e juventude
As Câmaras especializadas em matéria da infância e juventude, consoante o
novo Regimento Interno do TJPR, apresentam a seguinte competência.
À 11ª e à 12ª Câmaras Cíveis compete julgar:
a) ações relativas a Direito de Família, união estável e homoafetiva;
b) ações relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ressalvada a matéria
infracional;
c) ações relativas ao Direito das Sucessões;
d) ações relativas a Registros Públicos;
e) ações relativas a arrendamento rural, a parceria agrícola e a empreitada;
f) ações relativas a locação em geral, inclusive as execuções dela derivadas;
g) ações relativas a prestação de serviços, exceto quando concernente exclusivamente
a responsabilidade civil.
À 2ª Câmara Criminal compete julgar:
a) infrações penais atribuídas a Prefeitos Municipais;
b) crimes contra a administração pública;
c) crimes contra a fé pública;
d) crimes contra a honra;
e) crimes contra a incolumidade pública, incluídos os definidos no Estatuto do
Desarmamento;
f) crimes contra a ordem tributária e econômica, contra as relações de consumo e
falimentares;
g) crimes ambientais;
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h) demais infrações penais, na proporção de metade do que delas for distribuído,
isoladamente, à Terceira, à Quarta e à Quinta Câmara Criminal;
i) atos infracionais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, por estes
praticados.
3.7.1.4 Coordenadoria da Infância e da Juventude
A Coordenadoria da Infância e da Juventude é dirigida por um Magistrado
dirigente e tem as seguintes atribuições: (conforme Decreto Judiciário nº. 427/2010).
a) adotar as providências necessárias para executar as deliberações do Conselho de
Supervisão dos Juízos da Infância e Juventude;
b) elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do judiciário na área da
infância e da juventude;
c) dar suporte aos magistrados, aos servidores e às equipes multiprofissionais visando
a melhoria da prestação jurisdicional;
d) promover a articulação interna e externa da justiça da infância e da juventude com
outros órgãos governamentais e não-governamentais;
e) colaborar para a formação inicial, continuada e especializada de magistrados e
servidores na área da infância e juventude;
f) exercer as atribuições da gestão estadual dos Cadastros Nacionais da Infância e
Juventude;
g) exercer outras atividades que lhe forem atribuídas no regulamento próprio.
3.7.1.5 Juízos da Infância e da Juventude das comarcas de entrância inicial,
intermediária e final
Desde logo, atitudes importantes estão sendo colocadas em prática em cada
comarca, a exemplo da realização de uma averiguação minuciosa nas entidades de
acolhimento e que desenvolvem programas de acolhimento instiitucional para se
verificar de perto a situação de cada criança ou adolescente.
É de fundamental importância que se proceda a um levantamento detalhado das
estruturas existentes para melhor aparelhamento das varas especializadas, dotando-as
de equipes técnicas e de todo o material de apoio, imprescindíveis à adequada atuação
da justiça da infância e da juventude.
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Por iniciativa do Conselho de Supervisão, foi encaminhada proposta ao TJPR de
transformação dos Serviços Auxiliares da Infância e da Juventude (SAIs) em
Coordenadorias Regionais da Infância e da Juventude (CRIJs) em todo o Paraná, com
a reestruturação das equipes interprofissionais existentes e formação de novas
equipes.
Tudo com o objetivo de melhorar o atendimento e suprir as conhecidas
deficiências nas comarcas de maior movimento, com suporte às demais comarcas
circunvizinhas, em atenção à antiga reivindicação de juízes e servidores que se
dedicam à infância e juventude.
O colorido especial proporcionado com a criação e instalação do Conselho de
Supervisão e a reestruturação do Sistema da Infância e da Juventude no Paraná, deve
ser compartilhado desde já com os seus maiores destinatários. Para isso, é necessário
trabalhar com entusiasmo e dedicação, deixando de lado vaidades, teorias
desnecessárias e rebuscados discursos.
O tempo passa muito rápido e há inúmeras crianças e adolescentes que têm
crescido e se desenvolvido em situação desalentadora, à margem da sociedade, sem
esperanças e perspectivas, e clamam por ajuda imediata.
Com a Lei Nacional da Adoção, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu
uma série de mudanças, adaptando-o a uma nova realidade. Os antigos abrigos deram
lugar ao acolhimento institucional e ao acolhimento familiar, sempre como medidas
provisórias e excepcionais. Agora há obrigatoriedade de reavaliação periódica das
crianças e adolescentes acolhidos, com previsão de prazos para que as tentativas de
reintegração familiar se efetivem. Não sendo possível, deve-se partir desde logo para a
aplicação da medida protetiva de colocação em família substituta.
Por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, foram implantados o Cadastro
Nacional de Adoção, o Cadastro de Crianças e Adolescentes Acolhidos e o Cadastro
de Adolescentes em Conflito com a Lei, para maior e mais abrangente controle em todo
o território nacional.
Em cumprimento à Instrução Normativa nº. 02/2010, da Corregedoria Nacional
de Justiça, os Juízos da Infância e da Juventude do Paraná estão realizando um
levantamento da situação pessoal e processual das crianças e adolescentes que se
encontram sob regime de acolhimento institucional e familiar. Audiências concentradas
têm se realizado nas próprias instituições para reavaliação individualizada da situação
jurídica dos acolhidos, com o encaminhamento de relatórios ao CONSIJ dando conta
dos resultados obtidos.
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O Poder Judiciário do Paraná tem procurado reestruturar-se de modo a
assegurar que direitos violados ou ameaçados de crianças e adolescentes recebam a
proteção estatal de maneira prioritária, garantindo-lhes meios para que possam
desfrutar de uma vida mais digna em seus mais amplos aspectos.
Juntos haveremos de consolidar em nosso Estado um sistema organizado e
consistente, comprometido de maneira efetiva com a causa da criança e do
adolescente.
Não poderia deixar de registrar a relevância do trabalho desenvolvido pelas
equipes interprofissionais, com especial ênfase às novas atribuições conferidas aos
profissionais de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia, em virtude da modificação
(com acréscimo) de vários dispositivos do ECA através da Lei nº. 12.010/2009.
Exemplo disso vale citar, além do artigo 151 que tem caráter geral, os seguintes
artigos do ECA: 19, § 1º; 28, §§ 1º e 5º; 46, § 4º; 50, §§ 1º, 3º e 4º; 51, § 1º inc. III; 93,
parágrafo único; 100, caput e parágrafo único; 112, § 1º; 113; 161, § 1º; 162, § 1º; 167;
186, caput, §§ 2º e 4º; 197-C; todos complementados por normas do CPC e pelo item
22 das "Regras de Beijing".
Dentre as atribuições definidas pelo ECA a cargo das equipes interprofissionais
das Varas da Infância e da Juventude, é possível destacar:
I) necessidade de reavaliar de maneira minuciosa e a cada 6 (seis) meses, a situação
de crianças e adolescentes acolhidos com o objetivo de reintegração familiar ou
colocação em família substituta;
II) fornecer subsídios à autoridade judiciária que justifiquem a permanência por mais de
2 (dois) anos de crianças e adolescentes em programa de acolhimento institucional;
III) ouvir, sempre que possível, e considerar a opinião da criança ou do adolescente a
respeito de pedidos de colocação em família substituta, acompanhando o adolescente
quando de sua oitiva (obrigatória) para coletar seu consentimento em audiência;
IV) preparar de maneira gradativa e precedente e acompanhar posteriormente a
criança ou adolescente em casos de pedidos de colocação em família substituta;
V) acompanhar o estágio de convivência e elaborar minucioso relatório acerca da
conveniência da constituição do vínculo adotivo nos processos de adoção;
VI) preparar os postulantes para viabilizar sua inscrição nos cadastros de adoção,
fornecendo subsídios à autoridade judiciária mediante a elaboração de estudo
psicossocial acerca dos pretendentes nos procedimentos de habilitação;
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VII) quando for o caso, orientar, supervisionar e avaliar os contatos dos postulantes
com crianças e adolescentes em condições de serem adotados e que se encontrem em
acolhimento familiar ou institucional;
VIII) avaliar e sugerir a melhor medida a ser aplicada em caso de apuração de ato
infracional atribuído a adolescente;
IX) nos procedimentos de suspensão ou perda do poder familiar, realizar estudo social
ou perícia circunstanciada com o objetivo de demonstrar se estão presentes, ou não,
eventuais causas que justifiquem a decretação da medida;
X) acompanhar e fornecer subsídios à autoridade judiciária nos pedidos de colocação
em família substituta, opinando sobre a viabilidade de concessão de guarda provisória.
3.7.1.6 Comissão Estadual Judiciária de Adoção
A Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA) é composta:
- Corregedor-Geral da Justiça que é o seu presidente
- Dois Desembargadores
- Dois juízes com competência na matéria da infância e juventude
- Dois integrantes do Ministério Público
- Um advogado
- Um assistente social
- Um psicólogo
- Um médico
- e seus respectivos suplentes.
E tem as seguintes atribuições (Regimento Interno da CEJA/PR, Art. 9º):
No aspecto administrativo:
a) realizar os pedidos de cadastramento e habilitação de pessoas estrangeiras
interessadas em proceder a adoção de criança ou adolescente brasileiros, desde a
orientação inicial e a clarificação sobre os procedimentos jurídicos e sociais que
caracterizam uma adoção internacional, até a formalização do pedido;
b) avaliação para emissão do parecer técnico, formulado pelo assistente social,
psicólogo e médico; e
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c) cadastramento

da

criança

e

do

adolescente

junto

a

Comissão.

No aspecto operacional:
a) apresentação das crianças e adolescentes cadastrados junto a CEJA-PR, aos
diversos representantes das organizações internacionais conveniadas;
b) preparação do relatório técnico da criança e do adolescente cadastrado junto a
Comissão que tenham possibilidade de uma colocação em família substituta
estrangeira (Art. 16 da Convenção de Haia);
c) orientação técnica aos profissionais das áreas de serviço social e psicologia das
comarcas do interior do Estado;
d) orientação técnica aos profissionais das áreas de serviço social e psicologia das
Unidades das entidades de acolhimento da Capital e na sua inexistência, aos
responsáveis pelas mesmas;
e) elaboração de relatório técnico da criança e do adolescente em unidade de
acolhimento da Capital, quando da inexistência de técnicos das áreas supracitada ou
correlatas; e
f) recepção do(s) pretendente(s) a adoção da criança ou do adolescente nos casos da
Comarca de Curitiba-Pr e encaminhamento à 2ª Vara da Infância e da Juventude.
A CEJA celebra parcerias e convênios atinentes à área de sua atuação, como
forma de ampliar e construir novas ações em prol da Infância e da Juventude.16
3.7.1.7 Comarca de São José dos Pinhais
Varas que atendem crianças e adolescentes no município:
- Vara de Família e Sucessões
- Juizado da Violência Doméstica e de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos
- Vara da Infância e Juventude
Competências da Vara de Família: distribuir, processar e julgar causas: nulidade
e anulação de casamento, separação judicial, divórcio, união estável, regime de bens,
investigação de paternidade, ações de alimentos, posse e guarda de filhos, nomeação

16

Disponível
em:
<https://www.tjpr.jus.br/infancia-ejuventude?p_auth=Y5eV2pAt&p_p_id=36&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p
_col_id=column2&p_p_col_count=1&_36_struts_action=%2Fwiki%2Fview&_36_nodeId=5811821&_36_title=1.+Institucio
nal>. Acesso em: nov.16.
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de tutores e outras relacionadas ao estado familiar e desde que não se verifique
situações de risco da criança e/ou adolescente.
Competências do Juizado de Violência Doméstica e Crimes contra a Criança:
aplicação da Lei Maria da Penha, processar e julgar crimes cometidos por adultos
contra crianças e adolescentes.
Competências da Vara da Infância e Juventude: atribuições e competências
previstas no art. 146 a 149 do ECA: apuração de ato infracional atribuído a
adolescente, pedidos de adoção, conhecer ações civis fundadas em interesses
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, conhecer de ações
decorrentes de irregularidades em entidades de acolhimento, aplicando medidas
cabíveis; aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de
proteção à criança ou adolescente, conhecer as situações que envolvam a violação a
partir de representações, as quais expõe os art 146 a 149 do eca atribuído a
adolescente em interesses individuais, difusos ou adolescente de irregularidades em
entidades de cabíveis administrativas nos casos de infrações contra a adolescente;
conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas
cabíveis; quando se trata dado art. 98 (Direitos Violados por ação ou omissão da
sociedade e Estado; falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão da
conduta); conhecer de pedidos de guarda e tutela; conhecer de ações familiar, perda
ou modificação da guarda ou tutela; suprir a capacidade ou o consentimento para
casar; conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação
ao exercício do poder familiar; conceder a emancipação; designar curador especial em
casos de interesse de crianças e adolescentes; conhecer de ações de alimentos;
determinar o cancelamento, retificação e o suprimento dos registros de nascimento e
óbito.
Um processo no Juízo da Infância e Juventude tem início com as
representações que podem ser do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da escola,
de hospitais, de postos de saúde, de outras instituições, de advogado ou dos próprios
interessados na resolução de um problema que não está sendo possível viabilizar sem
a interferência judicial.
3.7.1.8 SAIJ - Serviço Auxiliar da Infância e Juventude
Os assistentes sociais e psicólogos também compõem os serviços auxiliares da
Justiça, conforme previsão do art. 151 do ECA. A equipe multidisciplinar é responsável
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por oferecer subsídios por escrito ao magistrado, por meio de estudos específicos ou
verbalmente em audiência. Estes estudos são transformados em relatórios/laudos e
irão compor o processo.
A equipe técnica realiza intervenções pontuais durante a avaliação realizada.
Entretanto, os profissionais podem sugerir o acompanhamento do caso levando em
consideração as características de cada situação, a capacidade ou disponibilidade do
grupo familiar para promover as adaptações necessárias, bem como a necessidade de
inclusão em serviços de proteção, no intuito de que essas possam minimizar as
carências e as dificuldades apresentadas.
3.7.2 Ministério Público
O Ministério Público por destinação constitucional defende aquilo que é inerente
ao direito de todos os cidadãos, por isso muitos doutrinadores o chamam de “defensor
do povo”.
É uma Instituição independente que cuida da proteção das liberdades civis e
democráticas, buscando com sua ação assegurar e efetivar os direitos individuais e
sociais indisponíveis, como sua missão constitucional (v. art. 127, da Constituição
Federal).
Seus membros são chamados de Promotores de Justiça (atuação no primeiro
grau de jurisdição) e Procuradores de Justiça (atuação no segundo grau de jurisdição),
sendo ainda composto de servidores em funções de apoio. A chefia institucional cabe
ao Procurador-Geral de Justiça, e a Administração Superior conta ainda com
Subprocuradorias,

de

Assuntos

Jurídicos,

de

Assuntos

Administrativos

e

de Planejamento Institucional .
Foi a Instituição que mais teve projeção na Constituição de 1988, chamada de
Carta Cidadã, sendo elevada a um papel de destaque no cenário nacional, e que trava
no meio social, um importante diálogo com a população, veiculando as reivindicações
mais justas que busca realizar junto aos órgãos públicos e aos órgãos jurisdicionais.
A arquitetura desse novo Ministério Público, que está sendo desenhada no
decorrer do século XXI, é de uma Instituição que se envolve vivamente com as
questões mais relevantes, atuando em prol da saúde pública, do meio-ambiente, da
criança e do adolescente, das famílias, do idoso, das pessoas portadoras de
necessidades especiais, do patrimônio público, dos direitos do consumidor, dos direitos
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dos povos indígenas, enfim todas as áreas afetas aos direitos constitucionais,
cidadania e direitos humanos.
São as características de um Ministério Público Social que se afirma no contato
com a sociedade, ouvida, sempre que possível, em Audiências Públicas, as quais
auxiliam a que sejam traçados os rumos institucionais, suas metas, suas prioridades,
para uma atuação mais efetiva e abrangente, no sentido de serem obtidos resultados
positivos e bons para a realização da paz social e afirmação da cidadania.
O Ministério Público embora por sua conformação de ente dinâmico e que tem
sintonia muito fina com a realidade social, nunca estará completamente pronto, mas
seus momentos históricos serão construídos por aqueles que o integrarem em cada
diferente etapa, o que lhe confere uma condição diferenciada, eis que seus integrantes
são sempre combatentes de excelência, fortes e firmes, para buscar a concretização
do que é mais relevante para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.17
3.7.3 Defensoria Pública
Segundo a Constituição da República, "a Defensoria Pública é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como
expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados" (art. 134,caput).
Em outras palavras, é dever do Estado, através da Defensoria Pública, garantir
assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não podem custeá-la. Isso significa
muito mais do que o direito a assistência judicial, abrangendo a defesa, em todas as
esferas, dos direitos dos necessitados.
Desde a Emenda Constitucional nº 45/2004, as Defensorias Públicas Estaduais
passaram a contar com autonomia administrativa e funcional (art. 134, §2º, CF), bem
como financeira (art. 168, CF), estando fora, portanto, da estrutura do Poder Executivo.
A Defensoria Pública presta atendimento jurídico em sentido amplo, de natureza
judicial e extrajudicial, de educação em direitos, e tem legitimidade para atuar não só
individualmente, mas também por meio da tutela coletiva.
17

Disponível em: <http://www.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44>. Acesso em:
nov.16.
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A Defensoria Pública do Estado Paraná, instituída pela Lei Complementar
Estadual nº 55/1991 e organizada pela Lei Complementar nº 136/2011, encontra-se
hoje presente em 25 comarcas, tendo como objetivo, estabelecido pela Emenda
Constitucional nº 80/2014, fazer-se presente em todas as comarcas paranaenses até o
ano de 2022.
Os membros da Defensoria Pública - os Defensores Públicos - devem ser
aprovados em Concurso Público de Provas e Títulos e precisam ter, no mínimo, três
anos de experiência jurídica. O Defensor Público tem independência funcional para
atuar na defesa dos interesses dos assistidos, prestando-lhe assistência jurídica
integral, inclusive quando a parte contrária é o próprio Estado.
Sede da Defensoria Pública do Estado do Paraná em São José dos Pinhais:
Endereço:
Travessa Brasil, 123, Centro, CEP: 83005-330.
Telefone: (41) 3383-1661
Horário de Atendimento:
Área de Família: SEGUNDA, TERÇA, QUARTA e QUINTA, das 12h às 17h.
Para mandados, o atendimento é de segunda a sexta, mas com limitação de 30
senhas.
Quartas-feiras: atendimento e mutirão de conciliação previamente agendados.
Área Criminal: SEGUNDA a SEXTA das 13h às 18h. O atendimento é realizado no
Fórum por ordem de chegada.
(Endereço do Fórum: R. João Ângelo Cordeiro, s/n - Centro, São José dos Pinhais PR, 83005-570)
3.7.4 Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos na Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990, que entrou em
vigor no dia 14 de outubro de l 990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
O Conselho Tutelar nasceu no dia 13 de julho de 1990 junto com Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) , instituído pela Lei 8.069.
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No Brasil, os Conselhos Tutelares são órgãos municipais destinados a zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme determinado no
Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 131 a 140).
O Conselho Tutelar é composto por membros eleitos pela comunidade para
acompanharem as crianças e os adolescentes e decidirem em conjunto sobre qual
medida de proteção para cada caso.
Configuram-se situações de risco pessoal/social na infância e adolescência,
casos de:
Abandono e Negligencia; Abuso e Maus- tratos na família e nas instituições;
Exploração e Abuso sexual; Trabalho abusivo e Explorador; Trafico de crianças e
adolescente; Uso e trafico de drogas; Conflito com a lei, em razão de cometimento de
ato infracional; Crimes cibernéticos.
Negligencia/abandono: significa desleixo, desistência, desabrigo, desamparo,
descuido, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar determinada tarefa, é agir com
irresponsabilidade ao assumir um compromisso. Significa também desatenção,
menosprezo, desdém. É o ato de depreciar, de não dar algo o seu devido valor, é a
falta de assistência de pais e responsáveis quanto a segurança, educação, saúde e
formação moral.
Abuso: É a ação e o efeito de abusar. Este verbo significa fazer um uso
incorreto, excessivo, injusto, impróprio ou indevido de algo ou de alguém.
Maus Tratos: é uma violência praticada por alguém contra pessoa que esteja
sob os cuidados da mesma.
Exploração Sexual: Pressupõe uma relação de mercantilizarão, na qual o sexo é
fruto de uma troca, seja ela financeira, de favores ou presentes.
A exploração sexual é caracterizada pela relação sexual de uma criança ou
adolescente com adultos, mediada pelo pagamento em dinheiro ou qualquer outro
beneficio.
Conheça as principais formas de exploração sexual:
A pornografia se configura como exploração sexual quando há produção,
utilização, exibição, comercialização de material (fotos,vídeos, desenhos) com cenas
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de sexo explicito envolvendo crianças e adolescentes ou imagem, com conotação
sexual, das partes genitais de uma criança.
O trafico para fins agenciada é quando há a intermediação por uma ou mais
pessoas ou serviços. No primeiro caso a pessoa são chamadas rufiões, cafetões e
cafetinas e, no segundo, os serviços são normalmente conhecidos como bordeis,
serviços de acompanhamento, clube noturnos.
A exploração sexual não-agenciada é a pratica de atos sexuais realizadas por
crianças e adolescentes mediante pagamento ou troca de um bem, droga ou serviço.
Abuso Sexual: Acontece quando uma criança ou adolescente é usado para
estimulação ou satisfação sexual de um adulto. Pode estar relacionada a redes
criminosas. É normalmente imposto pela força física, ameaça ou pela sedução.
O abuso sexual pode acontecer dentro e fora do núcleo familiar, sendo
conhecido como intrafamiliar e extrafamiliar, respectivamente, e pode se expressar de
diversas maneiras.
Abuso sexual sem contato físico corresponde a praticas sexuais que não
envolvem contato físico, e pode ocorrer de varias formas:
O assedio sexual caracteriza-se por proposta de relações sexuais por chantagem ou
ameaça.
O abuso sexual verbal pode ser definido por conversas abertas e/ou
telefonemas sobre atividades sexuais, destinados a despertar o interesse da criança ou
do adolescente ou a chocá-los.
O exibicionismo é o ato de mostrar os órgãos genitais ou de se masturbar em
frente a crianças ou adolescentes.
O voyeurismo é o ato de observar fixamente atos ou órgãos sexuais de outras
pessoas quando elas não desejam ser vistas.
A pornografia é considerada abuso sexual quando uma pessoa mostra material
pornográfico à criança ou ao adolescente.
Abuso sexual com contato físico corresponde a caricias nos órgãos genitais,
tentativas de relações sexuais, masturbação, sexo oral, penetração vaginal e anal.
Essas violações podem ser legalmente tipificadas corrupção de menores,
sedução e estupro. Existe, contudo, uma compreensão mais ampla de abuso sexual
com contato físico que inclui contatos “forçados”, como beijos e toques em outras
zonas corporais erógenas.

156

Estupro de Vulnerável: Vulnerável é quem, de forma absoluta, não tem
discernimento suficiente para consentir validamente aos atos sexuais a que são
submetidas.
Mesmo que consintam ao ato sexual, esse consentimento devera ser considerado
invalido, salvo nas hipóteses em que o sujeito passivo tem pleno discernimento. Mas,
nos casos onde não pode oferecer resistência ao ato sexual forçado, o estupro se
tipifica com a ausência de consentimento e não apenas pela impossibilidade de
resistência.
São pessoas vulneráveis:
O homem ou a mulher que ainda não completou quatorze (14) anos de idade
independente do consentimento (essa vulnerabilidade cessa à zero hora do dia em que
o sujeito passivo faz seu aniversario de 14 anos).
O homem ou a mulher (com 14 anos ou mais de idade) que não tem o
necessário discernimento par a pratica do ato sexual, em razão de enfermidade mental
ou deficiência mental;
O homem ou a mulher (com 14 anos ou mais de idade) que por qualquer outro
motivo não pode oferecer resistência, como portadores de necessidades especiais com
problemas fisicos graves (paraplégicos, acamados em geral impossibilitados de se
levantar e de resistir) e pessoas em completo estado de torpor físico e mental em razão
do uso, voluntario ou não, de drogas ou bebidas alcoólicas.
Trabalho abusivo/explorador (Trabalho infantil): trabalho infantil refere-se ás
atividades econômicas e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem a finalidade de
lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a
16 (dezesseis) anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos,
independentemente da sua condição ocupacional.
Trafico de crianças e adolescentes: Promover ou auxiliar a efetivação de ato
destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das
formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Geralmente envolve casos de trafico
de crianças para fins de adoção internacional ilegal ou transplante de órgãos.
Trafico de drogas: é o comercio ilegal ou clandestino de substâncias. Quando se
fala em trafico de drogas podemos mencionar as substancias tóxica, que inclui a
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fabricação, distribuição, venda e controle de mercado, consumo e reciclagem de
drogas, que poderá ser viciante ou usada de forma ilícita.
Uso de drogas: Dependência é uma relação alterada entre um individuo e seu
modo de consumir uma substancia. Essa relação alterada é capaz de trazer problemas
para seu usuário.
Ato Infracional: É a conduta descrita como crime ou contravenção penal, quando
praticada por crianças ou por adolescente (artigo 103, Lei 8069/90).
Crimes Cibernéticos: Relacionados nos arts. 241-A a D, do ECA, vão desde a
posse de uma única fotografia envolvendo cena de sexo explicito ou pornografia
envolvendo crianças ou adolescente ate o aliciamento, pela rede mundial de
computadores (internet), de crianças e adolescente para fins libidinosos.
Conselho Tutelar São José dos Pinhais
Existem dois Conselhos Tutelares no município: Conselho Tutelar Centro e Conselho
Tutelar Afonso Pena.
Conselho Tutelar Centro
Rua João José Massaneiro, 203
Telefone: (41) 3282-5233
Conselho Tutelar Afonso Pena
Rua Professora Lourdes GuterBonin, 100
Telefone: (41)3282-2244
Encaminhamentos de RS para os casos de recém nascidos
Recém Nascidos: recém nascidos ou bebê é a denominação clinica usada em
Pediatria dada a todas as crianças desde o nascimento até atingirem os 28 dias de
vida. A partir desta data e até o fim do segundo ano de vida, a criança passa a ser
designada por lactente. Outras terminologias são: infante (criança que não fala),
neonato, recém-nato e nenê/neném.
Os encaminhamentos de casos de Protocolo de Encaminhamento de Pessoas
em Situação de Risco Social (RS) para crianças recém nascidas aos Conselhos
Tutelares devem ser avaliados caso a caso, sendo que os encaminhamentos são
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aqueles que apresentam situações de risco e vulnerabilidades para crianças e
adolescentes.
Encaminhamentos de casos de recém nascidos para os conselhos são aqueles
em que:
Todos os casos de Gestantes menores de 14 anos, pois conforme e Estatuto da
Criança e do Adolescente é considerado estupro de vulnerável;
Casos de Recém Nascido de gestantes que são usuárias de substância
psicoativas;
Casos de Recém Nascido de gestantes adolescentes sem o devido suporte
familiar (Casos de Isolamento e Tratamento Desigual no Convívio Familiar, Casos de
abandono por Pais e/ou Responsáveis, Expulsão de Casa por Pais e/ou
Responsáveis);
Casos de Recém Nascido de gestantes adolescentes que apresentam algum
tipo de transtorno e/ou deficiência;
Casos de Recém Nascido, Crianças e Adolescentes que não recebe o
tratamento ou a cirurgia necessária para restabelecer sua saúde ou ate mesmo salvar
sua vida,em razão de convicções filosóficas, ideológicas ou religiosas de seus pais
e/ou responsável (por exemplo, quando crianças ou adolescentes são impedidos de
receber transfusão de sangue, ate mesmo em casos de risco de vida, em razão de
restrições religiosas por parte dos pais ou responsáveis legal);
Casos de Adolescentes gestantes que apresentem sinais de maus tratos
(violência psicológica/ moral, violência física, violência sexual, tortura, trabalho infantil,
negligencia/ abandono, financeira/ econômica, trafico de seres humanos) por parte dos
pais e/ou responsável;
Casos de gestantes que relatem que a gestação é fruto de violência sexual;
Casos de gestantes que produzam danos voluntários a sua saúde e a sua vida
e, por conseguinte, à saúde e à vida de bebê, devidos as tentativas de suicídio;
Casos de gestantes que apresentem ações deliberadas que atentam contra a
vida dos recém nascidos, sendo por ato da própria vontade, mata-se ou tenta-se o
recém nascido;
Casos de gestantes adolescentes que apresentem estar em risco, como em
casos de aliciamento de criança e adolescente para atividade ilícita ou imprópria: Diz
respeito a atividades que coloquem crianças ou adolescentes em situação de risco
pessoal ou moral (prostituição, envolvimento com drogas, mendicância).
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Casos de Recém Nascidos de gestantes que não fez o Pré-Natal e/ou o pré
natal incompleto em concomitante ao uso de substancia psicoativo.
OBSERVAÇÃO: Os casos de gestantes que não fazem o pré natal e/ou o pré natal
incompleto

deve-se

preencher

a

ficha

de

notificação

de

violência

interpessoal/autoprovocada por negligencia e encaminhar esta segundo fluxo e,
concomitante preencher o Protocolo de Encaminhamento de pessoas em Situação de
Risco Social (RS) e encaminhar para a rede de saúde (Unidade de Saúde de
Referencia) da gestante, antes, porem deve-se entrar em contato com a Unidade de
fazer o agendamento do atendimento naquela unidade.
Lembrando que para estes casos, nem as fichas e nem os protocolos (RS)
devem ser encaminhados para o Conselho Tutelas e/ou Ministério Publico, pois este é
um caso para a rede saúde. O encaminhamento ao conselho tutelar destes casos
acaba por ser judicializado e a família responde pela via jurídica uma ação que pode
ser resolvida através do fortalecimento dos vínculos familiares através dos serviços
disponíveis na rede de proteção.
Esclarecimento:

As

fichas

de

notificação

de

Violência

Interpessoal/

Autoprovocada são confidenciais, e não funcionam como denuncia, por isso segue um
fluxo próprio, sendo que ela deve ser preenchida e encaminhada somente ao
departamento que faz a coleta de informações do SINAN. Esta ficha não devera ser
encaminhada para Conselhos Tutelares, Ministério Publico, Delegacias e outros
serviços, para isso devem ser utilizados o Protocolo de Encaminhamento de Pessoas
em Situação de Risco Social (RS). Informamos que este foi um acordo estabelecido
entre estes serviços em conjunto em reunião do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA.
3.7.5 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
É o órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador da política municipal de
promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência, conforme previsto no
art. 88, da Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990, compondo-se de forma paritária
com representantes governamentais e não governamentais.
O Conselho reúne-se quinzenalmente, na 1ª e 3ª terça-feira do mês, para
formular, deliberar e controlar ações referentes à criança e ao adolescente em todos os
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níveis, segundo leis federais, estaduais e municipais, em reuniões abertas à
comunidade, de forma a garantir que as ações do Governo contemplem de forma
integral a universalidade de acesso aos direitos preconizados pela Constituição
Federal, pela Constituição Estadual e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
dentre outras competências detalhadas no art. 2º, da Lei Municipal nº 24/91.
3.7.6 Outros Conselhos
3.7.6.1. Portal dos Conselhos de São José dos Pinhais
3.7.6.2 CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança
A definição de CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança), se encaixa
perfeitamente à orientação do art. 144 da Constituição Federal do Brasil, quando diz
que a preservação da ordem pública é dever do Estado, porém, direito e
responsabilidade de todos. Contudo, a ideia do Conselho Comunitário de Segurança
surgiu para criar um espaço onde todos poderiam se reunir e pensar estratégias de
enfrentamento dos problemas de segurança, tranquilidade e insalubridade da
comunidade, orientados pela FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA.
O Conselho Comunitário de Segurança é uma entidade de apoio às polícias
estadual. Em outras palavras, são grupos de pessoas de uma mesma comunidade que
se reúnem para discutir, planejar, analisar, e acompanhar as soluções de seus
problemas, o qual se reflete na segurança pública. São meios de estreitar a relação
entre

comunidade

e

polícia,

e

fazer

com

que

estas cooperem

entre

si.

Cada CONSEG realiza reuniões ordinárias mensais, normalmente no período
noturno, em imóveis de uso comunitário, segundo uma agenda definida por período
anual. A Secretaria da Segurança Pública tem como representantes, em cada
CONSEG, o Comandante da Polícia Militar da área e o Delegado de Polícia Titular do
Distrito Policial.
Sua legitimidade tem sido reconhecida pelas várias esferas de Governo e por
institutos independentes, o que permite afirmar que os CONSEGs representam hoje, a
mais ampla, sólida, duradoura e bem sucedida iniciativa de Polícia orientada para a
comunidade em curso no Brasil.
Objetivos dos CONSEGs:
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• Integrar a comunidade com as autoridades policiais, com as ações que
resultem na melhoria da qualidade de vida da população;
• A comunidade propor às autoridades as definições de prioridade na Segurança
Pública na sua região;
• Articular a comunidade visando a prevenção e a solução de problemas
ambientais e Sociais;
• Fazer com que a comunidade interaja com as unidades policiais tendo em vista
a resolução de seus problemas.
Quem participa?
Para que os CONSEG's consigam fazer um bom trabalho na prevenção e no
combate ao crime é necessário firmar parcerias, essas parcerias são feitas com "os
seis grandes", eles são órgãos e entidades que podem facilitar o trabalho dos
CONSEG's.
1- As polícias - Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal;
2- A Comunidade - Pessoas da comunidade, que trabalhem, residam ou estudem;
3- As autoridades cívicas eleitas - Prefeitos, vereadores, deputados e entre outros;
4- Empresários - Empresas pequenas, médias ou grandes que estejam localizadas na
comunidade;
5- Outras instituições - ONGs, igrejas, escolas, associação de moradores, clubes de
serviços, conselho tutelar, regionais da prefeitura, secretarias municipais e estaduais,
guarda municipal, entre outros;
6- A mídia - Rádios locais, jornais locais, emissoras de televisão, entre outros.
Organização Social.
A principal função de um CONSEG é a organização da comunidade que
representa. Tem também como objetivo básico a busca da solução para problemas que
afetam a comunidade, buscando a sua auto-suficiência.
A capacidade de organização de uma comunidade é fator determinante para seu
progresso. Assim quanto mais auto-suficiente e capaz de se organizar na busca de
satisfação de suas necessidades, mais rapidamente obterá níveis ótimos de paz social.
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Para isso, o CONSEG é uma grande ferramenta de organização social e de exercício
de cidadania.
Para que os CONSEG's consigam fazer um bom trabalho na prevenção e no
combate ao crime é necessário firmar parcerias, essas parcerias são feitas com "os
seis grandes", eles são órgãos e entidades que podem facilitar o trabalho dos
CONSEG's.18

3.7.6.3 Conselho Comunitário de Execuções Penais
3.7.7 Polícia Militar do Paraná
Em São José dos Pinhais fica a sede do 6° CRPM, do 17° Batalhão da PM e da
1ª CIA.
3.7.7.1 Patrulha Escolar Comunitária
Atuação da Patrulha Escolar Comunitária: Limites entre a indisciplina e o ato
infracional.
OBJETIVOS:Compreender os conceitos fundamentais que norteiam a atuação da
Patrulha Escolar Comunitária. Conhecer as ações que compõem o Programa da
Patrulhaϖ Escolar Comunitária.
MISSÃO, VISÃO E VALORES DO BPEC: Realizar o trabalho de segurança na escola e
educação preventiva sobre drogas vinculadas ao conceito de polícia comunitária, na
proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, em parceria com a família,
escola e comunidade. Ser referência nacional na aplicação do policiamento comunitário
escolar e na formação inicial e continuada dos policiais militares que atuam no
atendimento às comunidades escolares, focalizando a qualidade e a melhoria contínua
dos resultados.Construir em conjunto com a comunidade escolar o conceito de cultura
de paz, princípios de cidadania, respeito às pessoas, às instituições e as normas
sociais, pautado no comprometimento, credibilidade e na valorização à vida.
18

Disponível em: <http://www.conseg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4>. Acesso
em: nov.16.
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MÓDULOS DO PROGRAMA PEC 1. MÓDULO DE SEGURANÇA NA ESCOLA:1ª
Fase - Levantamento de Segurança do Ambiente Escolar (LSAE); 2ª Fase - Dinâmica –
Percepção das Condições de Segurança da Escola; 3ª Fase - Orientações Técnicas
de Segurança para a Escola Plano de Ação – resolução conjunta de problemas.
MÓDULOS DO PROGRAMA PEC 2. MÓDULO DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA:
Palestras Interativas para Alunos e Profissionais da Educação Palestras Agendadas à
Comunidade Escolar.
MÓDULOS DO PROGRAMA PEC 3. MÓDULO SUPLEMENTAR DE SEGURANÇA NA
ESCOLA:

Atividades

preventivas

(rotineiras);

Visitas

à

comunidade

escolar,Patrulhamento diferenciado, Interação com a comunidade e autoridades locais
Permanência nas entradas, saídas e intervalos,

Assessoramento aos diretores,

Aconselhamento aos alunos.
Outras

atividades

(programadas):

Resolução

pacífica

de

conflitos

escolares;

Participação em reuniões; Busca pessoal (preventiva e por fundada suspeita).
Atividades extraordinárias: Apoio operacional; Operações externas às escolas;
Atendimento a ocorrências.
3.7.7.2 Resistência às Drogas e à Violência
O PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência começou em 1982, na cidade de Los Angeles, EUA, em parceria com o Departamento
de Polícia daquela cidade e escolas. No Brasil o programa foi introduzido no ano de
1992 na cidade do Rio de Janeiro, o qual foi difundido para outros Estados brasileiros.
O PROERD chegou no Paraná no ano 2000 e no ano 2001 foi implantado em
Cornélio Procópio, ocasião em que foram formados 320 Proedianos no primeiro
semestre.
O Programa é tido hoje como o melhor em prevenção primária, tendo bons
resultados comprovados por pesquisas em todos os países onde são desenvolvidos.
O PROERD é desenvolvido nas Escolas de 1ª a 4ª Séries por Policiais Militares
treinados e preparados para desenvolver o lúdico, e através de metodologia

164

especialmente voltada para crianças, o policial passa a mensagem de valorização à
vida e à importância de manter-se longe das drogas. Após quatro meses de curso as
crianças recebem o certificado PROERD, ocasião que prestam o compromisso de
manterem-se afastados e longe das drogas.
Hoje contamos com sete instrutores PROERD no 18º Batalhão de Polícia Militar,
os quais ministram aulas em todas as escolas públicas dos 20 municípios da Unidade.
Neste período já foram agraciadas com a formatura PROERD, um total de
15.000 alunos, e neste segundo semestre de 2005, também teremos algumas
formaturas.
Após as formaturas do final de ano, passamos a ter mais de 18.000 alunos
Proerdianos na área do 18º BPM.
3.7.8 Polícia Civil
3.7.8.1 1ª Delegacia Regional de São José dos Pinhais
3.7.8.2 Delegacia da Mulher e do Adolescente
A Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais foi criada em
26 de setembro de 2000 pela Resolução 179/00 da Secretaria Estadual de Segurança
Pública. A previsão legal das atribuições da especializada sofreu diversas alterações
no transcurso de tempo, acompanhando a legislação federal em vigor e, atualmente é
definida no Decreto-lei 11.872/2014. No que tange ao rol de atribuições na função de
polícia judiciária relativa os atos infracionais perpetrados por adolescentes, a previsão
legal encontra-se fundamentada na lei protetiva do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), não havendo previsão legal no âmbito estadual.
Do ponto de vista procedimental a atuação da Delegacia da Mulher e
Adolescente de São José dos Pinhais, rege-se nos termos da previsão do ECA,
correspondentes aos artigos 171 a 179 da lei, o qual define que em estando o
adolescente em flagrante de cometimento de ato infracional pode ser apreendido pela
polícia militar, guarda municipal ou qualquer do povo, que os encaminha para a
delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais a fim de que seja
lavrado contra ele procedimento administrativo de caráter investigatório que subsidiará
o Ministério Público e a Justiça Pública, se cabível e adequado, na aplicação das
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medidas socioeducativas ou das medidas de proteção necessárias ao adolescente em
conflito com a lei.
Apresenta-se, a seguir, dados relativos à realidade da Delegacia da Mulher e do
Adolescente de São José dos Pinhais, no tocante ao quadro funcional.
Quadro 22 – Efetivo Policial e Recursos Humanos lotados da presente Especializada em Maio de 2015.

FUNÇÃO

QUANTIDADE

Delegado De Polícia

01

Escrivães De Polícia

04

Investigadores De Polícia

08

Estagiários

06

Serviços Gerais

01

Fonte: Secretaria da DEAM e Adolescente de São José dos Pinhais.
Nota: Estagiários e a funcionária dos serviços gerais tem carga horária de 4h diárias.

3.7.8.3 SICRIDE - Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas
Criado pela Resolução nº 698, de 31/07/95, da Secretaria de Estado da
Segurança Pública (SESP), e regulamentado pela Portaria nº 1316/95, de 10/08/1995,
do Departamento de Polícia Civil (DPC), o SICRIDE (Serviço de Investigação de
Crianças Desaparecidas) está subordinado ao Delegado Geral da Polícia Civil e tem a
incumbência de centralizar o registro de ocorrência envolvendo crianças desaparecidas
no âmbito do território estadual, promovendo a apuração dos fatos de seu
conhecimento, mediante o processamento respectivo, inclusive prosseguindo na
instrução de inquéritos policiais já instaurados. Por isso, os procedimentos
investigatórios que estavam tramitando em Delegacias de Polícia, ou presididos por
designações especiais, foram encaminhados ao SICRIDE, na fase em que se
encontravam.
O SICRIDE , a partir de sua existência, passou a se preocupar com a prevenção
e repressão de determinados delitos contra a criança. Seu objetivo principal é evitar
sequestros e desaparecimentos. Inicialmente, esta unidade policial elaborou e
confeccionou um boletim de ocorrências, adaptado exclusivamente para registrar o
desaparecimento de crianças. Logo em seguida, foi criado o logotipo do órgão , o qual
passou a ser estampado em todo documento oficial e também em adesivos para
veículos automotores. Posteriormente, elaborou o já conhecido e amplamente
divulgado folder, com recomendações básicas de segurança aos pais, à comunidade
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em geral, às escolas, aos profissionais de saúde, às entidade públicas e às Delegacias
de Polícia. O sucesso alcançado pelo folder foi tanto que sua divulgação já ultrapassou
as fronteiras nacionais, tendo sido exibido na programação de Rede de Televisão ABC,
dos Estados Unidos. Hoje, milhares de exemplares do folder circulam a nível estadual e
nacional. É um dos principais objetivos do SICRIDE levar conhecimento e informações
básicas de segurança pessoal e preventiva às crianças, visando evitar seu
desaparecimento ou seqüestro.
Destarte, o SICRIDE passou a se preocupar exclusivamente com as crianças,
isto é, aquelas pessoas entre 0 (zero) e 12 (doze) anos de idade incompletos, conforme
dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 2º).
3.7.9 GGI-SJP – Gabinete de Gestão Integrada
3.7.10 Planos Municipais
Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes
Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI
Plano Municipal do Atendimento Socioeducativo-SINASE
Plano Municipal de Educação
Plano Municipal de Saúde
3.7.11 CENSE de São José dos Pinhais
A gestão do atendimento ao adolescente de meio fechado em cumprimento de
medida socioeducativa semiliberdade e internação é do governo do Estado do Paraná.
Até dezembro de 2014 a coordenação das unidades era de atribuição da Secretária da
Família e Desenvolvimento Social. Em dezembro de 2014 o governador do Estado
sancionou a Lei 18.734 que transferiu da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social para a Secretaria da Justiça a coordenação do Sistema de Atendimento
Socioeducativo. Com isso, os Centros de Socioeducação e as Casas de Semiliberdade
que abrigam adolescentes que cometeram atos infracionais passaram a integrar a
estrutura da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e Diretos Humanos,
atualmente Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.
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Para o atendimento de adolescente com as medidas socioeducativas de
restrição de liberdade, o estado mantém as seguintes Casas de Semiliberdade:
Cascavel, Curitiba , Foz Do Iguaçu, Joana Richa em Curitiba, Londrina, Paranavaí,
Ponta Grossa, Umuarama; e os CENSE - Centro de Socioeducação: Campo Mourão,
Cascavel 1, Cascavel 2, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz Do Iguaçu, Joana Miguel
Richa em Curitiba, Laranjeiras Do Sul, Londrina 1, Londrina 2, Maringá, Paranavaí,
Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio Da Platina, São Francisco em Piraquara,
Toledo, Umuarama.
O gerenciamento das vagas do Sistema de restrição e privação de liberdade é
coordenada pela a Central de vagas, criada em 2011 pela Resolução nº 66/2011 com
alteração em 2013, Resolução nº 198/2013 que regulamenta o seu funcionamento.
Sendo assim, quando o Juízo necessita de vagas para semiliberdade e internação,
solicita a Central de Vagas através do Cartório da Infância e Juventude e aguarda a
liberação.Em 2016 o CENSE de São José dos Pinhais começou a funcionar.
Cense São José Dos Pinhais
Diretor: Vandir da Silva Soares
Assistente: José Fernandes da Silva
Rua: Sebastiana Santana Fraga, 1100 – CEP 83060-500, Tel: 41 – 37532000
Quadro 23
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3.7.12 Outras Instituições
3.7.12.1 OAB
3.7.12.2 ACIAP
A mais de quatro décadas atuando no desenvolvimento econômico de São José
dos Pinhais e região a Associação Comercial, Industrial, Agrícola e Prestação de
Serviço de São José dos Pinhais – ACIAP fundada em 15 de julho de 1964, tem por
objetivo de estimular o desenvolvimento empresarial por meio do Associativismo. É um
órgão livre, de Classes Produtoras, e se constituí em Pessoa Jurídica de Direito
Privado, sendo assim uma Associação Civil de fins não-econômicos.
Com o passar das décadas a entidade se tornou a principal instituição
empresarial da Região Metropolitana de Curitiba, trabalhando junto ao poder público e
outras instituições.
3.7.12.3 Rotary
3.7.12.4.Lions
3.7.12.5 Escoteiros
3.7.12.6 Associações
Entidades/ Instituições cadastradas no CMDCA
ABENP – Associação Beneditina da Providência – Casa Mãe Maria – Reg. nº 018/2002
Ação Social do Paraná – Reg. nº 012/2001
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Reg. nº 001/1995
APMI – Associação de Proteção à Maternidade e Infância – Reg. nº 003/1995
APPAM – Assoc de Pais e Amigos dos Portadores de Mielomeningocele – Reg. nº
013/2001
Associação Casa Lar – Reg. nº 009/1995
Associação Cultural e Educacional Batista – Reg. nº 026/2007
Associação das Senhoras de Caridade São Vicente de Paulo – Reg. nº 006/1995
Associação Padre João Roberto Ceconello – Reg. nº 027/2008
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Associação Para Vidas Sem Drogas – Reg. nº 023/2004
Associação Paranaense de Cultura (Pró Ação PUC-PR) – Reg. nº 029/2009
Centro de Amparo ao Menor Nossa Senhora do Monte Claro – Reg. nº 002/1995
Centro de Capacitação André Luiz – Reg. nº 007/1995
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE – Reg. nº 021/2003
Centro Social Pe. Arnaldo Jansen – Reg. nº 005/1995
Centro Vivencial Rural – Novo Caminhar – Reg. nº 010/1998
Desafio Jovem Vidas para Cristo – Reg. nº 008/1995
Fundação Educacional Itaqui – Reg. nº 025/2006
Instituição Marlene Venâncio “Grupo Renovar” – Reg. nº 022/2004
Instituto de Cultura Espírita do Paraná – Escola Rural Onofre Soares – Reg. nº
028/2008
Lar Pequeno Aconchego – Reg. nº 019/2002
Pastoral da Criança – Reg. nº 011/2001
Patronato Santo Antonio – Reg. nº 004/1995
Programa de Aprendizagem APMI-SEMPS – Reg. nº 020/2002
Secretaria Municipal de Cultura – Reg. nº 017/2001
Secretaria Municipal de Educação – Reg. nº 015/2001
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Reg. nº 016/2001
Secretaria Municipal de Promoção Social – Reg. nº 014/2001
Sociedade Franco Brasileira – Reg. nº 024/2005
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4 PLANO DE AÇÃO
Este plano contempla propostas operacionais baseadas nos cinco eixos
estratégicos propostos no Plano Estadual Decenal dos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes articulado com os eixos elaborados e aprovado pela SDH/PR e
CONANDA:
Eixos e Diretrizes Nacionais:
Promoção dos Direitos humanos
Proteção e Defesa dos Direitos humanos
Participação de crianças e adolescentes
Controle social da efetivação de direitos humanos
Gestão da política municipal dos direitos da criança e do adolescente:
Eixos e Diretrizes Estaduais:
Direito à Vida e a Saúde
Direito à Liberdade Respeito e Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
Direito à Profissionalização e a Proteção no Trabalho
Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente
As propostas operacionais foram organizadasno formato de quadro, a partir dos
eixos previstos no Plano Estadual, associados aos eixos e diretrizes nacionais traçando
objetivos, incluindo ações e estabelecendo as metas e prazos para sua execução. A
cada ação foi atribuído um responsável e um corresponsável. Já o monitoramento do
atendimento às proposições será através de indicadores de resultado dentro do prazo
indicado .
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

1

OBJETIVO

Garantir o acesso
qualificado da
Criança e do
Adolescente a todos
os níveis de atenção
à saúde, a partir da
estruturação da
Atenção
Primária a Saúde
como coordenadora
do cuidado.

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Estabelecer sistema
continuado de manutenção
preventiva e corretiva de
materiais e equipamentos
para a Atenção Básica.

2018

Sistema definido

2018

SEMS, SESA, MS

Gestão da
Política

Implantar sistema
continuado de manutenção
preventiva e corretiva de
materiais e equipamento
para a Atenção Básica.

2019

Sistema implantado

2019

SEMS

Gestão da
Política

2017-2018

Rol definido

Anual

SEMS

Gestão da
Política

2025

Equipamentos e
insumos sendo
utilizados e em
funcionamento

Anual

SEMS

Gestão da
Política
Promoção de
Direitos

1.1 Investir na melhoria da
infraestrutura e de equipamentos das
Unidades de Atenção Primária Saúde
Estabelecer o rol de
da Família (UAPSF), estabelecendo um
equipamentos e
padrão de ambiência para a realização
quantidades necessárias
das atividades da Atenção Primária à
para a promoção, prevenção
Saúde (APS).
e assistência à saúde da
criança e do adolescente nos
diversos níveis de atenção à
saúde.
Viabilizar 75% dos
equipamentos e insumos
estabelecidos como padrão
para as Unidades de Saúde
permitindo o atendimento
de qualidade.
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

1

OBJETIVO

Garantir o acesso
qualificado da Criança
e do Adolescente a
todos os níveis de
atenção à saúde, a
partir da estruturação
da Atenção
Primária a Saúde
como coordenadora
do cuidado.

AÇÕES

METAS

1.1 Investir na melhoria da
infraestrutura e de equipamentos das
Unidades de Atenção Primária Saúde da
Família (UAPSF), estabelecendo um
padrão de ambiência para a realização
das atividades da Atenção Primária à
Saúde (APS).

Definir os padrões de
ambiência para 100% as
Unidades de Saúde da
Atenção Primária
considerando os princípios
básicos da Confortabilidade,
da Arquitetura como
Ferramenta Facilitadora e o
caráter multidisciplinar das
Ações de Saúde Coletiva para
a criança e o adolescente.
Aplicar os padrões de
ambiência definidos em
100% Unidades de Saúde a
serem construídas.
Adequar 100% das Unidades
de Atenção Primária aos
padrões de ambiência
determinados.

1.2 Construção e reforma de
equipamentos de saúde a partir do
diagnóstico das áreas com vazios
assistenciais, recursos potenciais e
dados epidemiológicos.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Promoção de
Direitos

2017

Padrões Definidos

Anual

SEMS

2018-2025

Unidades construídas
conforme padrões de
ambiência definidos

Anual

SEMS

Gestão da
Política

2018-2025

Unidades Adequadas

Anual

SEMS

Gestão da
Política

Definição de 100% de área de
abrangência e local de
construção com base em
diagnóstico epidemiológico da
região.

2018- 2025

Área de abrangência e
local de construção
definidas com base
em diagnóstico
epidemiológico dos
territórios.

2016

SEMS

Gestão da
Política

Promover o levantamento e a
análise atualizados dos dados
populacionais,
epidemiológicos, estruturais e
geográficos da Atenção
Primária a saúde no que se
refere a criança e ao
adolescente.

2017-2018

Levantamento e
análise concluídos.

SEMS

Gestão da Política
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

1

OBJETIVO

AÇÕES

METAS

1.1 Investir na melhoria da
infraestrutura e de equipamentos das
Unidades de Atenção Primária Saúde
da Família (UAPSF), estabelecendo
um padrão de ambiência para a
realização das atividades da Atenção
Primária à Saúde (APS).

Definir os padrões de
ambiência para 100% as
Unidades de Saúde da
Atenção Primária
considerando os princípios
básicos da
Confortabilidade, da
Arquitetura como
Ferramenta Facilitadora e o
caráter multidisciplinar das
Ações de Saúde Coletiva
para a criança e o
adolescente.
Aplicar os padrões de
ambiência definidos em
100% Unidades de Saúde a
serem construídas.
Adequar 100% das Unidades
de Atenção Primária aos
padrões de ambiência
determinados.

Garantir o acesso
qualificado da
Criança e do
Adolescente a todos
os níveis de atenção
à saúde, a partir da
estruturação da
Atenção
Primária a Saúde
como coordenadora
do cuidado.

Definição de 100% de área
de abrangência e local de
construção com base em
diagnóstico epidemiológico
da região.
1.2 Construção e reforma de
equipamentos de saúde a partir do
diagnóstico das áreas com vazios
assistenciais, recursos potenciais e
dados epidemiológicos.

Promover o levantamento e
a análise atualizados dos
dados populacionais,
epidemiológicos, estruturais
e geográficos da Atenção
Primária a saúde no que se
refere a criança e ao
adolescente.
Identificar pontos de
restrição de acesso em toda
a rede de Atenção Básica.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Promoção de
Direitos

2017

Padrões Definidos

Anual

SEMS

2018-2025

Unidades
construídas
conforme padrõesde
ambiência definidos

Anual

SEMS

Gestão da
Política

2018-2025

Unidades Adequadas

Anual

SEMS

Gestão da
Política

2018- 2025

Área de abrangência
e local de
construção definidas
com base em
diagnóstico
epidemiológico dos
territórios.

2016

SEMS

Gestão da
Política

2017-2018

Levantamento e
análise concluídos.

SEMS

Gestão da
Política

2018

Pontos de restrição
de acesso
mapeados.

SEMS

Gestão
daPolítica
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

1

OBJETIVO

Garantir o acesso
qualificado da
Criança e do
Adolescente a todos
os níveis de atenção
à saúde, a partir da
estruturação da
Atenção
Primária a Saúde
como coordenadora
do cuidado.

AÇÕES

METAS

1.2 Construção e reforma de
equipamentos de saúde a partir do
diagnóstico das áreas com vazios
assistenciais, recursos potenciais e
dados epidemiológicos.

Implantação e
implementação de
Unidades Básicas de Saúde
para o atendimento de 60%
dos vazios assistenciais
diagnosticados.

1.3 Adequação das UBS, UPAS, e
Hospital com ambientes
acolhedores e recreativos, com
acesso e espaço físico adequado.

Apresentação de 100%
projeto estrutural
arquitetônico para reforma
e construção de novas
unidades prevendo espaços
acolhedores voltados ao
atendimento da criança e
do adolescente
(observando acessibilidade
e padrões de ambiência).

1.4 Ampliar e implementar a
Estratégia Saúde da Família nas áreas
com baixa cobertura da estratégia.
1.5 Pleitear investimentos de custeio
da APS, disponíveis através de
programas e projetos do governo
federal e estadual.

1.6 Implantar e implementar
Programas de Educação para a
Saúde conforme Política Nacional de
Educação Permanente no SUS.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAISCONANDA

2018-2025

Porcentagem de
vazios assistenciais
diagnosticados com
com cobertura da
APS

2017

SEMS

Promoção de
Direitos

2017-2025

Percentual de
projetos adequados.

A/C

SEMS

Gestão da Política
Promoção de
Direitos

Ampliar para 75% a
cobertura populacional
estimada por Estratégia
Saúde da Família.

2016-2025

Percentual da
população coberta
por Estratégia
Saúde da Família.

A/C

SEMS, SESA, MS

Gestão da
Política

Habilitação e/ou
credenciamento no mínimo
45% dos programas e
projetos do governo
estadual e/ou federal.

2016-2025

Percentual de
habilitações e/ou
credenciamentos
realizados.

A/C

SEMS

Gestão da
Política

Qualificar o trabalho de
75% das equipes de Saúde
da Família e Saúde Bucal
(Programa Nacional da
Melhoria e do Acesso à
Qualidade).

2016-2025

Percentual de
profissionais
capacitados.

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Qualificar o trabalho das
equipes de Saúde da
Família e dos NASFs através
100% das equipes
capacitadas por Programa
de Educação Permanente.

2016-2025

Percentual de
profissionais
capacitados.

SEMS

Promoção de
Direitos
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

AÇÕES

1.6 Implantar e implementar
Programas de Educação para a Saúde
conforme Política Nacional de
Educação Permanente no SUS,
enfatizando a criação de programas
específicos que discutam a
sexualidade com objetivo de
prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis e gravidez na
adolescência.

1

Garantir o acesso
qualificado da
Criança e do
Adolescente a todos
os níveis de atenção
à saúde, a partir da
estruturação da
Atenção
Primária a Saúde
como ordenadora do
cuidado.

1.7Implantar e implementar o
Programa saúde na Escola.

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

PRAZO

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Qualificar 100% dos
profissionais das Unidades
de Saúde quanto a Política
Nacional de Atenção Básica.

2016-2025

Percentual de
profissionais
capacitados.

SEMS

Implantar o programa
permanente de capacitação
dos profissionais envolvidos
no atendimento às
gestantes e crianças da rede
de atenção materno-infantil.

2016-2025

Percentual de
profissionais
capacitados.

SEMS

Gestão da
Política

2016-2025

100% de todas as
equipes de saúde
com realização de
avaliação em SB de
crianças e
adolescentes

SEMS, SESA

Promoção
de Direitos,
Gestão da
Política

2016-2025

Percentual de
educandos
integrantes do PSE.

Anual

SEMS, SEMED, SESA

Promoção
de Direitos,
Gestão da
Política

Anual

SEMS, SEMED, SESA

Gestão da
Política

Adesão ao Programa Saúde
na Escola, para a realização
de avaliação em SB de
crianças e adolescentes
inscritos no PSE.
Ampliar o PSE para atender
a 60% dos educandos do
município.

Anual

Promoção de
Direitos

1.8 Desenvolver processos que
permitam e estimulem o controle e
acompanhamento para a promoção,
prevenção e cuidados com a saúde do
adolescente.

Contemplar 100% dos
adolescentes da rede de
ensino com utilização da
"Caderneta do Adolescente"
do Adolescente (PSE).

2016-2025

Percentual de
educandos com a
Caderneta de Saúde
do Adolescente
implantada.

1.9 Elaborar e implantar o Plano de
Atenção Integral a Saúde dos
Adolescentes em Conflito com a Lei,
em Regime de Internação e
Internação Provisória.

Elaboração do Plano.

2017-2018

Plano elaborado

A/C

SEMS

Gestão da
Política

Implantação de 100% do
plano.

2018

Plano implantado

A/C

SEMS, SEMAS, SESA, PJ

Gestão da
Política

Desenvolver campanhas de
promoção e prevenção a
saúde, para crianças e
adolescentes, abordando o
risco cardiovascular
(Diabetes, Hipertensão
Arterial Sistêmica,
Dislipidemia, Obesidade
Infantil, entre outras.

2016-2025

Percentual de
campanhas
educativas
realizadas.

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

1.10 Reduzir Riscos de Doenças
cardiovasculares e Diabetes para
crianças e adolescentes.
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

1

OBJETIVO

Garantir o acesso
qualificado da
Criança e do
Adolescente a todos
os níveis de atenção
à saúde, a partir da
estruturação da
Atenção
Primária a Saúde
como ordenadora do
cuidado.

AÇÕES

1.11 Garantir a atenção em
Saúde Bucal (SB), para crianças e
adolescentes.

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

PRAZO

Capacitar 100% dos
profissionais de Saúde Bucal,
para estratificação de risco
em SB, de crianças e
adolescentes.

2016-2025

Capacitar 100% dos
profissionais de Saúde Bucal,
para utilização das Carteiras
de Saúde da Criança da
Gestante e do Adolescente
nos serviços de saúde.

2016-2025

Qualificar o trabalho das
equipes de Saúde da
Família, Saúde Bucal e
Centro de Especialidades
Odontológicas para 60%

2016-2017

Percentual de
equipes qualificadas
(PMAQ)

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

2016-2025

50% de crianças e
adolescentes das
escolas municipais
que realizam
bochecho com flúor,
semanalmente.

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

2020

Percentual de
escolas da rede
estadual com o
programa Bochecho
com Flúor
implantado.

Anual

SEMS, SEMED

Promoção de
Direitos

2020

98 % das gestantes e
crianças com
estratificação de
risco.

Anual

SEMS, SEMED, SESA

Promoção de
Direitos

Contemplar 50% das
crianças e adolescentes, de
6-15 anos, realizando
bochecho com flúor,
semanalmente.

Implantar o Programa de
Bochecho com Flúor na
escola em 80% das escolas
estaduais com programa
implementado.
1.12 Promover ações nas diversas
áreas de atuação da saúde da criança
e do adolescente a partir de conceitos
de estratificação de risco, garantindo
prioridade para exames diagnósticos.

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

Implantar em 100% dos
serviços a classificação de
ações por estratificação de
risco.
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Percentagem de
profissionais das
Unidades de Saúde
quanto a Política
Nacional de Atenção
Básica qualificados

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

AÇÕES

1.13 Monitorar a Situação Alimentar e
Nutricional de crianças e
adolescentes.

1

Garantir o acesso
qualificado da
Criança e do
Adolescente a todos
os níveis de atenção
à saúde, a partir da
estruturação da
Atenção
Primária a Saúde
como ordenadora do
cuidado.

1.14 Apoiar, ampliar e aperfeiçoar a
atenção e a gestão da saúde na
Atenção Básica/Saúde da Família.

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

SEMS, SEMAS, MS, MDS

Promoção de
Direitos

SEMS, SESA, MS

Promoção de
Direitos

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Atingir 80% de
acompanhamento
das famílias beneficiárias e
registro das
condicionalidades da saúde
no Programa Bolsa Família
(PBF).

2020

Realizar 90% do registro de
informações do estado
nutricional de crianças e
adolescentes no SISVAN

2016-2025

Monitorar e acompanhar a
situação alimentar e
nutricional de 100% das
crianças de 0 a 5 anos com
atendimento no SUS.

2020

Implantar conforme
diagnóstico epidemiológico
e demográfico, 100% de
Núcleo de Atenção à Saúde
da Família (NASF) previstos
conforme critérios definidos
pelas Portarias (2.488/11,
3.124/12, 548/13 e 562/13)
do Ministério da Saúde com
atendimento para a saúde
da criança e do adolescente.

2016-2025

Total de NASF
implantados no
município.

2027

SEMS, SESA

Qualificar o trabalho das
equipes de Saúde da Família
e dos NASFs por meio de
100% das equipes
capacitadas por Programa
de Educação Permanente.

2016-2025

Percentual de
profissionais
capacitados

2027

SEMS, Hospital Urgência
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Percentual de
acompanhamento
das famílias
beneficiárias e
Semestral
registro das
condicionalidades no
PBF.
Percentual de
registro de
informação do
estado nutricional de Semestral
crianças e
adolescentes no
SISVAN.
Percentual das
crianças avaliadas
segundo condições
2027
nutricionais na
população de 0 a 5
anos e gestantes.

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

Promoção de
Direitos

Promoção de
Direitos

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

1

Garantir o acesso
qualificado da
Criança e do
Adolescente a todos
os níveis de atenção
à saúde, a partir da
estruturação da
Atenção
Primária a Saúde
como ordenadora
do cuidado.

2

Organizar a atenção
materno-infantil,
qualificando o
cuidado nas
ações de
pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro
ano de vida das
crianças.

AÇÕES

METAS

Adequar 100% do quadro
de recursos humanos para a
atenção à saúde baseado
nos critérios de
estratificação.
1.14 Apoiar, ampliar e aperfeiçoar a
Adequar 100% do quadro
atenção e a gestão da saúde na
funcional da rede pública de
Atenção Básica/Saúde da Família.
Saúde para garantir o
atendimento multi e
interdisciplinar de
saúde e nos NASF,
conforme determinam as
portarias ministeriais.
Garantir 2 (dois) leitos em
unidade de terapia intensiva
- UTI e 3 (três) em unidade
de cuidado intermediário 2.1 Ampliar, qualificar e garantir as
UCIN, para cada 1.000
referências para o atendimento
nascidos vivos, conforme
hospitalar e ambulatorial para as
parâmetros da Portaria
gestantes, conforme estratificação de
Ministerial nº 930/2012.
risco habitual (habitual, intermediário
Ampliar leitos de
e alto risco), bem como de referência
maternidade, conforme
ambulatorial para as crianças e
padrões técnicos
adolescentes de risco.
preconizados
estabelecidos, adequando
ao crescimento
populacional no município.
2.2 Implantar a estratificação de risco
para todas as gestantes
e crianças e menores de um ano, em
todos os níveis de
atenção.

100 % das gestantes e
crianças com estratificação
de risco.

2.3 Qualificar as referências para o
atendimento da atenção básica,
especializada e hospitalar para as
gestantes, conforme estratificação de
risco (habitual, intermediário e alto
risco), bem fortalecer a referência
ambulatorial para as crianças de
risco.

100% de gestantes
vinculadas à Atenção Básica
e ao ambulatório de
referência, conforme
estratificação de risco

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

2016-2025

Concurso Público
para suprir a
necessidade de
profissionais
realizado.

A/C

SEMS

Promoção de
Direitos

2016-2025

Concurso Público
para suprir a
necessidade de
profissionais
realizado.

2027

SEMS, Hospital Urgência

Promoção de
Direitos

2016-2025

Número de UTI e
UCIN implantadas,
conforme
parâmetros da
Portaria Ministerial
nº 930/2012.

SEMS, SESA

Promoção
de Direitos,
Gestão da
Política

2020

Número de leitos de
maternidade e
ampliados.

SEMS, SESA

Promoção
de Direitos,
Gestão da
Política

2018

100% de gestantes e
crianças
com estratificação
de risco, de
acordo com critérios
estabelecidos pelo
Ministério a Saúde.

SEMS, SESA, MS

Promoção
de Direitos,
Gestão da
Política

2016-2025

Percentual de
gestantes vinculadas
ao hospital e
ambulatórios,
conforme
estratificação de
risco.

SEMS, SESA

Promoção
de Direitos,
Gestão da
Política
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Anual

Anual

Anual

Anual

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

AÇÕES

METAS

2.4Contratualizar o Incentivo
Financeiro de Qualidade ao Parto
(IQP) para Hospital Municipal e
Maternidade São José.

Hospital Municipal e
Maternidade São José
contratualizado na Rede
Materno-infantil recebendo
o incentivo IQP.

2.5 Melhorar o acesso e a qualidade
das ações e serviços de atenção
materno-infantil, observando as
especificidades e
diversidades da população do
município.

2

Organizar a atenção
materno-infantil,
qualificando o
cuidado nas
ações de
pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro
ano de vida das
crianças.

2.6 Implantar o programa
permanente de capacitação dos
profissionais envolvidos no
atendimento às gestantes e crianças
da rede de atenção materno-infantil

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2020

Garantir 80% de RN de mães
com 7 ou mais
consultas de pré-natal.

2016-2020

Realizar estratificação de
risco para 100% das
gestantes e crianças.

2016-2020

Capacitação de 100% dos
profissionais de saúde da
dos três níveis de atenção
para a atenção maternoinfantil.

2016-2020

Implantar postos de coleta
de Leite Humano, conforme
diagnóstico epidemiológico.

2016-2025

Estabelecer parcerias para a
viabilização dos Postos de
Coleta de Leite Humano.

2016-2025

2.8 Ampliar as ações de incentivo ao
Aleitamento Materno

80% das crianças até quatro
meses de idade, cadastradas
no SIAB, com aleitamento
materno exclusivo.

2016 a 2025

2.9 Implantar e implementar a linha
guia materno infantil no município.

Motivar, implementar e
capacitar os profissionais
envolvidos na Rede Materno
Infantil na implantação da
linha guia de atendimento à
gestante.

2018

2.7 Promover ações que visem
garantir o leite humano para crianças
de risco.
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MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

Hospital
contratualizado na
Rede MaternoInfantil.
Percentual de RN de
mães
com 7 ou mais
consultas de
pré-natal.
Percentual de
gestantes e crianças
com estratificação
de risco, de
acordo com os
critérios pelo MS.
Número absoluto de
profissionais
capacitados.
Percentual de UTI
neonatal e UCI que
atendem crianças do
SUS, com acesso ao
leite humano.
Percentual de UTI
neonatal e UCI que
atendem crianças do
SUS, com acesso ao
leite humano.
Percentual de
crianças menores de
quatro meses,
cadastradas no SIAB,
com aleitamento
materno exclusivo
Procedimento
Operacional Padrão
(POP) auditado.

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

SEMS, SESA

Gestão da
Política

Anual

SEMS, SESA

Promoção
de Direitos,
Gestão da
Política

Anual

SEMS, SESA

Promoção
de Direitos,
Gestão da
Política

Anual

SEMS, SESA

Promoção
de Direitos,
Gestão da
Política

Anual

SEMS, SESA

Promoção
de Direitos

Anual

SEMS, SESA

Promoção
de Direitos

Anual

SEMS, SESA, MS

Promoção
de Direitos

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

PRAZO

Anual

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

AÇÕES

2.10 Promover ações que visem
garantir a atenção em Saúde Bucal,
para as gestantes (Pré-natal
Odontológico) e crianças até
36 meses (Puericultura Odontológica).
2.11 Implantar e implementar a
Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil.

2

Organizar a atenção
materno-infantil,
qualificando o
cuidado nas
ações de
pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro
ano de vida das
crianças.

2.12 Implantar e implementar a
Estratégia iniciativa Hospital Amigo da
Criança.

2.13 Implantar e implementar a
Estratégia Mulher Trabalhadora que
Amamenta.

METAS

Capacitação de profissionais
de saúde bucal, para a
realização de Pré-natal
Odontológico no município.
Motivar, apoiar e capacitar
60% dos profissionais da
atenção primária a saúde,
para multiplicar a Oficina da
Estratégia Amamenta e
Alimenta Brasil.
Credenciamento do Hospital
Municipal e Maternidade
São José dos Pinhais
(HMMSJ) como Hospital
Amigo da Criança.
Motivar, apoiar e capacitar
30% dos técnicos dos
serviços para multiplicar a
Estratégia Mulher
Trabalhadora que
Amamenta.

2.14 Implantar e implementar a
Atenção Humanizada ao
Recém-Nascido de Baixo Peso.

Implantar no HMMSJ a
Estratégia Método Canguru.

2.15 Implantar e implementar a
Estratégia de Atenção Integrada às
Doenças Prevalentes na Infância
(AIDPI) Neonatal.

Capacitar 100% de
profissionais da Atenção
Primaria a Saúde, para
detecção precoce e
tratamento efetivo das
principais doenças que
afetam a saúde das crianças
de 0 a 2 meses de idade.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

2016-2025

Percentual de
profissionais
capacitados.

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

2016-2025

Percentual de
profissionais
capacitados.

Anual

SEMS, SESA, MS

Promoção de
Direitos, Gestão
da Política

2019

Hospital credenciado
na estratégia
Hospital Amigo da
Criança

Anual

SEMS, HMMSJ, SESA

Promoção de
Direitos, Gestão
da Política

2018

Técnicos capacitados

Anual

SEMS, SESA, MS

Promoção de
Direitos, Gestão
da Política

2018

Percentual de
profissionais
capacitados para a
implantação
do Método Canguru.

Anual

SEMS, SESA, MS

Promoção de
Direitos, Gestão
da Política

2016-2025

Numero de
profissionais
médicos e
enfermeiros
capacitados.

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos, Gestão
da Política
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

AÇÕES

2.17 Padronizar a Carteira de Saúde
e de Vacinação da
Criança no Município.

2

Organizar a atenção
materno-infantil,
qualificando o
cuidado nas
ações de
pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro
ano de vida das
crianças.

2.18 Fortalecer o Comitê Municipal
de Prevenção de
Mortalidade Materno Infantil

METAS

100% dos RN com acesso
para a realização do Teste
do Olhinho (teste do
reflexo vermelho, para
diagnóstico precoce de
alterações visuais)
Implantar a Carteira de
Saúde e de Vacinação da
Criança no município.
Garantir a realização de
reuniões mensais do
Comitê Municipal de
Prevenção
de Mortalidade Materno
Infantil com análise de
100% dos casos.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAISCONANDA

2016-2025

Percentual de
Nascidos Vivos que
realizaram o teste
do reflexo
vermelho.

Anual

SEMS, SESA, MS

Promoção de
Direitos, Gestão da
Política

2018

Carteira de Saúde e
de Vacinação da
Criança implantada.

Anual

SEMS, SESA

Gestão da Política

2016-2025

100% dos casos
analisados.

Anual

SEMS, SESA

Gestão da Política

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Anual

SEMS, SESA

Gestão da Política

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Investigar 100% dos óbitos
infantis e fetais

2016-2025

2.19 Manter e ampliar acesso aos
métodos contraceptivos reversíveis
e irreversíveis.

Capacitar 100% dos
profissionais da atenção
primária quanto ao uso e
disponibilização de
métodos contraceptivos.

2016-2025

2.20 Garantir o acesso aos exames
pré-natais preconizados pelo Rede
Cegonha.

Captar 70% gestantes
cadastradas o SUS até a 12º
semana de gestação.

2016-2025

2.21 Realizar monitoramento da
notificação dos casos de sífilis em
gestantes.

Monitoramento da
notificação dos casos de
sífilis em gestantes com
base nas estimativas de
casos esperados em
planilha realizado.
Reduzir número de Sífilis
Congênita para < 8
(SISPACTO) até 2017

2016-2025

2017

182

Percentual de
investigação dos
óbitos infantis e
fetais.
Percentual de
profissionais da
atenção primária
capacitados quanto
ao uso e
disponibilização de
métodos
contraceptivos.
Percentual de
gestantes captadas
até a 12º semana de
gestação.
100 % notificação
dos casos de sífilis
em gestantes com
base nas estimativas
de casos esperados
monitorados.
Incidência de Sífilis
Congênita

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

2

Organizar a atenção
materno-infantil,
qualificando o
cuidado nas
ações de
pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro
ano de vida das
crianças.

METAS

2.22 Garantia do tratamento para
sífilis no pré-natal.

Aumentar o número de
unidades de sáude com
executores de Teste Rápido
na Atenção Básica

2017

2.23 Manter a taxa de mortalidade
infantil abaixo de 10/1000 Nascidos
Vivos.

70% de crianças com
consultas de puericultura
preconizadas até 24 meses.

2016-2025

3.1 Atingir, na rotina, cobertura
vacinal preconizada pelo Programa
Nacional de Imunização (PNI/MS), em
menores de 01 ano de idade.

3

Fortalecer e
qualificar as
ações de
Vigilância
em Saúde no
município

PRAZO DE
EXECUÇÃO

AÇÕES

3.2 Garantir as coberturas vacinais
considerando o impacto
epidemiológico da cobertura vacinal
homogênea e das campanhas de
vacinação, no Programa Nacional de
Imunização (PNI/MS).

Cobertura Vacinal de 90%
BCG e Rotavírus, 95%
Antipoliomielite,
Pentavalente (DTP + Hib +
Hep. B) Meningocócica C e
Penumocócica 10 Valente,
100% Febre Amarela, 95%
Tríplice Viral (SCR).
80% de homogeneidade de
cobertura vacinal do PNI/MS
no município
Atingir coberturas vacinais
preconizadas pelo PNI/MS
nas campanhas nacionais de
vacinação contra a
poliomielite.

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

Número de
Unidades de Saúde
que realizem teste
rápido de sífilis
Percentual de
crianças com
consultas de
puericultura
preconizadas até 24
meses.

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Anual

SEMS, SESA

Gestão da
Política

PRAZO

2016-2025

Taxa de Cobertura
Vacinal em crianças
até um ano de idade.

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

2016-2025

Taxa de Cobertura
Vacinal em crianças
até um ano de idade.

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Anual

SEMS, SESA, MS

Promoção de
Direitos

3.3 Realização do acompanhamento
das crianças e adolescentes vivendo
com HIV/Aids.

Acompanhamento de 100%
das crianças e adolescente
vivendo com HIV/Aids.

2016-2025

3.4 Garantir a fórmula de alimentação
infantil para crianças, de mães
vivendo com HIV/Aids.

100% das crianças, de mães
vivendo com
HIV/Aids, recebendo
fórmula infantil.

2016-2025

183

Crianças e
adolescentes
vivendo com
HIV/Aids
acompanhadas.
Percentual de
crianças, filhos de
mães vivendo com
HIV/Aids
beneficiárias de
fórmula infantil.

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

3

4

OBJETIVO

Fortalecer e
qualificar as ações
de Vigilância em
Saúde no município.

Implementar a rede
de Atenção à Saúde
Mental

PRAZO DE
EXECUÇÃO

AÇÕES

METAS

3.5 Acompanhar as gestantes com
HIV/Aids/Sífilis, para a
eliminação da Transmissão Vertical.

Acompanhamento de 100%
das gestantes
com HIV/AIDS/Sífilis, para a
eliminação
da Transmissão Vertical de
Sífilis e HIV

3.6 Implantar e implementar na rede
de proteção do município a
notificação dos casos de crianças e
adolescentes identificados
em situação de Trabalho Infantil.

100% dos profissionais da
rede de proteção
capacitados para a
notificação dos casos
de crianças e adolescentes
identificados
em situação de Trabalho
Infantil.

2016-2025

3.7 Investigação das notificações de
Trabalho infantil com acidente
de trabalho graves e/ou fatais em
crianças e adolescentes

Investigar 100% das
notificações de
acidentes de trabalho
graves, fatais em
crianças e adolescentes.

2016-2025

4.1 Ampliar o acesso à atenção em
saúde mental, de crianças e
adolescentes, nos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS)

Adequação da Rede de
saúde Mental do Município
à Politica Nacional de Saúde
Mental, garantindo no
mínimo a ampliação da
mesma com a criação de 1
(um) CAPS III AD e 1 (um)
CAPS III TM

4.2 Capacitar profissionais de saúde e
professores da rede para
a prevenção e atenção a crianças e
adolescentes usuários e
dependentes de álcool, tabaco e
outras drogas.

100% dos Profissionais de
saúde e educação
capacitados

2016-2025

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

Percentual de
crianças menores
de 5 anos com
HIV/AIDS. Incidência
de Sífilis Congênita.
Percentual de
unidades de saúde,
educação e
assistência social
com serviço de
notificação de
violência de trabalho
Infantil
implantados.
Percentual de
notificações
investigadas com
processo
encaminhado para
acionar a rede de
erradicação do
trabalho infantil e de
proteção do
trabalhador
adolescente.

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Anual

SEMS, SESA, MS

Gestão da
Política

Anual

SEMS, SEMED, SEMAS,
SESA, MS

Proteção e
Defesa dos
Direitos

Anual

SEMS, SEMED, SEMAS,
SESA, MS

Proteção e
Defesa dos
Direitos

PRAZO

2020

Número de CAPS
implantados

Anual

SEMS, SESA

Gestão da
Política,
Promoção de
Direitos

2016-2025

Percentual de
profissionais
capacitados

Anual

SEMS, SEMED, SESA, MS

Gestão da
Política
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

AÇÕES

4.3 Criar e implantar programas de
saúde descentralizados de
atenção ao adolescente que
contemplem: Projetos de prevenção
ao uso de drogas, gravidez precoce,
doenças sexualmente transmissíveis.

4.4 Ampliar os serviços da rede de
atenção psicossocial.

4

Implementar a rede
de Atenção à Saúde
Mental

METAS

Contemplar ampla
divulgação dos fluxos
de violência no município.
Disponibilização de
Médicos de ambos os sexos
para atendimento de
adolescentes que tenha
dificuldade de serem
atendidos por
médicos do sexo oposto.
Criação de no mínimo 1
Unidade de Acolhimento
Juvenil

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

2016-2025

Programas e
projetos
implantados.

2017

Médicos
disponibilizados
para o atendimento.

2020

4.5 Habilitar e manter leitos de Saúde
Mental no Hospital e Maternidade
Municipal de São José dos Pinhais.

Habilitar leitos de Saúde
Mental no Hospital e
Maternidade Municipal de
São José dos Pinhais
conforme preconizado pelas
Portarias do Ministério da
Saúde

2020

4.6 Viabilizar capacitação profissional
à equipe técnica dos serviços de
saúde mental do município.

Capacitação de 100% dos
servidores vinculados à
saúde mental.

2020

4.7 Apoiar as ações descentralizadas
de Saúde Mental no Município.

Manter o matriciamento em
Saúde Mental para 100%
das Unidades de Saúde.

2016-2025

185

Unidades de
Acolhimento
Juvenill implantadas.
Leitos de Saúde
Mental habilitados
no Hospital e
Maternidade
Municipal de São
José dos Pinhais
conforme determina
a Política Nacional
de Saúde Mental
Capacitação
profissional da
equipe técnica de
saúde mental
viabilizada até 2020
Percentagem de
Unidades de Saúde
com matriciamento
em Saúde Mental

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

SEMS, SESA

Gestão da
Política

SEMS, SESA

Gestão da
Política

SEMS, SEMAS, SESA, MS

Promoção de
Direitos

2017

SEMS, SESA, MS

Gestão da
Política,
Promoção de
Direitos

2017

SEMS, SESA

Gestão da
Política

2017

SEMS, SESA

Gestão da
Política

PRAZO

Anual

20162025

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

5

6

OBJETIVO

Implantar e
implementar
a Rede de
Pessoa com
Deficiência (PcD)

Implantar e
implementar ações
de Atenção a Saúde
das Crianças,
Adolescentes e
Famílias em Situação
de Violência.

AÇÕES

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Anual

SEMS, SESA

Gestão da
Política

2018-2025

Percentual de
profissionais
capacitados, para
atenção à crianças e
adolescentes com
deficiência.

A/C

SEMS, SESA

Gestão da
Política

2019

Percentual de
profissionais de
saúde da APS
capacitados.

Anual

SEMS, SESA

Promoção de
Direitos

Profissionais de saúde de
estabelecimento hospitalar
e UPAs capacitados.

2016-2025

Percentual de
profissionais
capacitados.

Anual

SEMS, SESA, MS

Gestão da
Política

Construir e pactuar com
100% dos serviços do
município o fluxo de
atendimento aos casos de
violência prevendo a
notificação obrigatória.

2019
Anual

SEMS, SESA

Gestão da
Política

Capacitar 75% dos
profissionais
permanentemente a
respeito da Ficha de
Notificação Obrigatória

Base de dados
consistente dos
casos de violência no
município
2016-2025

Fichas do SIPIA
preenchidas para
todos os casos
atendidos pelo
Conselho Tutelar.

Anual

SEMS, SESA

Gestão da
Política

PRAZO DE
EXECUÇÃO

Elaborar um diagnóstico
situacional da
Pessoa com Deficiência.
5.1 Capacitar as equipes
multidisciplinares para atenção à
crianças e adolescentes com
deficiência

6.1 Implantar a Linha de Cuidado para
a Atenção Integral à Saúde de
Crianças e Adolescentes e suas
famílias em Situação de Violência
6.2 Capacitar profissionais do
hospital, unidades de
pronto-atendimento (Upas), para
Atenção Integral à Saúde
de Criança, Adolescentes e suas
Famílias em Situação
de Violência

6.3 Manter base de dados referentes
aos índices de violência e exploração
sexual no município através do
fortalecimento da Ficha de
Notificação do Sistema Nacional de
Identificação e Notificação (SINAM) e
do Sistema de Informação para a
Infância e Adolescência (SIPIA).

MONITORAMENTO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

METAS

Capacitação de 75% dos
profissionais das equipes
multiprofissionais de todos
os níveis de atenção a saúde
para a atenção à crianças e
adolescentes com
deficiência.
100% profissionais de saúde
dos diversos níveis de
atenção capacitados na
Linha de Cuidado

Monitorar o preenchimento
adequado e obrigatório do
SIPIA em 100% dos casos.

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

2018

Diagnóstico
Elaborado

2016-2025
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

AÇÕES

6.4 Manter base de informações
atualizadas dos serviços
governamentais e não
governamentais ofertados às crianças
e adolescentes no município.

6

Implantar e
implementar ações
de Atenção a
Saúde das Crianças,
Adolescentes
e Famílias
em Situação
de Violência

METAS

Levantar anualmente 100%
das atividades oferecidas
pelas secretarias e outras
entidades para crianças e
adolescentes e divulgar o
levantamento via online.

Promover no mínimo 01 vez
ao ano capacitações para
gestores e operadores do
Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do
Adolescente

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2016-2025

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Anual

SEMS, GGI, SESA

Gestão da
Política

2016-2025

Anual

2018

Capacitações
integradas e
adequadas à
temática da
violência.

Anual

2016-2025

Semana Municipal
de Enfrentamento à
Violência Doméstica
e Exploração Sexual
contra a Criança e
Adolescente
realizada todo o ano.

Anual

Levantar as demandas de
capacitação, estabelecer os
critérios de multiplicação e
integrar os eventos de
capacitação através da
agenda unificada.

Realizar no mínimo duas
campanhas educativas ao
ano sobre a temática.

Informações a
disposição para os
profissionais
realizarem a
inserção da
população em
programas, projetos
e serviços.

PRAZO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

Profissionais da rede
de proteção à
criança e
adolescente e
agentes de
responsabilização,
devidamente
capacitados e
habilitados.

6.5 Capacitar os agentes públicos e
privados tornando-os agentes
articuladores na integração das
políticas públicas.

6.6 Mobilizar e sensibilizar a
sociedade para o engajamento e
enfrentamento da violência
doméstica e exploração sexual contra
crianças e adolescentes.

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO
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SEMS, SEMAS, SICTUR,
SEMED, SEMEL,
SEMUSEG, CT, CMDCA,
Comissão Mun. de
Enfrentamento à
Violência Doméstica e
Exploração Sexual contra
a Criança e o
Adolescente, Delegacia
da Mulher e do
Adolescente e demais
envolvidos.
Câmara Técnica de
Ensino e Pesquisa do GGI,
SEMS, SEMAS, CMDCA,
SEMED, SEMUSEG,
Comissão Mun.de
Enfrentamento à
Violência Doméstica e
Exploração Sexual contra
a Criança e o
Adolescente.
Comissão Mun. de
Enfrentamento à
Violência Doméstica e
Exploração Sexual contra
a Criança e o
Adolescente, SEMS,
SEMAS, CMDCA, SICTUR,
SEMED, SEMEL,
SEMUSEG, Núcleo
Regional de Educação,
Polícia Militar do Paraná.

Gestão da
Política

Gestão da
Política

Gestão da
Política

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

AÇÕES

6.7 Implementar a Rede de Proteção
à Violência Contra a Criança e o
Adolescente

6

Implantar e
implementar ações
de Atenção a
Saúde das Crianças,
Adolescentes
e Famílias
em Situação
de Violência

6.8 Garantir o atendimento à crianças
e adolescentes vítimas de violência na
Delegacia Especializada
independentemente da idade, gênero
e orientação sexual.

METAS

Fortalecer as redes
territoriais e implementar a
metodologia municipal de
rede.

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

2016-2025

Trabalho em rede
efetivo no município

Anual

Formalizar o fluxo de
atendimento aos casos de
violência.

2018

Protocolo instituído

2016

Capacitar continuamente os
operadores do sistema de
garantia de direitos.

2016-2025

Garantir a presença da
equipe técnica na Delegacia
Especializada.
Ampliar em 60% o
atendimento a crianças e
adolescentes do sexo
masculino.
Manutenção e
Implementação do
Ambulatório Sentinela

6.9 Implementar serviço especializado
na saúde de vítimas de violência.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2016-2025

Atendimento e
acolhimento
adequados às
vitimas garantido.

Anual

2025

2016-2025

Adequar o atendimento às
vítimas de violência sexual
conforme Lei Nº 12.845, de
2013 e Nota Técnica da
Atenção Humanizada às
Pessoas em Situação de
Violência Sexual com
Registro de informações e
Coleta de Vestígios.

2020

188

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

GGI, SEMAS, SEMS,
SEMED, SEMEL,
SEMUSEG, CT e demais
atores que participam
das redes dos territórios.
SEMS, SEMAS, SEMED,
HMMSJ, Delegacia
especializada, IML
SESP, SEMAS, SEMS,
SICTUR, SEMED, SEMEL,
SEMUSEG, Comissão
Mun. de Enfrentamento
à Violência Doméstica e
Exploração Sexual contra
a Criança e o
Adolescente.

A/C

Gestão da
Política

Gestão da
Política

Gestão da
Política

SESP

Promoção de
Direitos

Delegacia da Mulher e do
Adolescente

Promoção de
Direitos
Gestão da
Política

Realizado

Atendimento
imediato e
qualificado às
vítimas de violência
no município
garantido.

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

SEMS

Promoção de
Direitos

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

6

Implantar e
implementar ações
de Atenção a
Saúde das Crianças,
Adolescentes
e Famílias
em Situação
de Violência

AÇÕES

6.10 Realizar trabalho permanente de
prevenção à violência, visando a
educação sem violência e orientação
ao autocuidado.

Realizar ações sistemáticas de
prevenção com pais e/ou
crianças e adolescentes nos
diferentes territórios e serviços
prevenindo aspectos
relacionados à violência.

6.11 Promover ações articuladas
entre as Políticas
Municipais: de Assistência Social,
Trabalho e Emprego,
Saúde e Educação, bem como
Ministério Público do
Trabalho, para identificação de focos
do trabalho
infantil através da busca de dados em
todos os sistemas
de informações que abrangem estas
políticas.

Pactuar uma agenda
intersetorial, dos Planos
Municipais com gradativa
disponibilização de dados dos
sistemas
utilizados pelas políticas, visando
100% de identificação de focos
de trabalho
infantil dos registros oficiais
IBGE/Censo 2010.

Orientar durante a vigência do
Plano decenal 100% das equipes
da Política Municipal da
Assistência Social referente ao
6.12 Aprimorar o registro nos diversos registroobrigatório de crianças e
adolescentes e suas
sistemas de monitoramento das
famílias identificadas em
políticas, garantindo-se a identificação
situação de trabalho infantil nos
de focos de trabalho infantil nos
campos 8 e 10 do Cadastro
territórios que compõem rede de
Único.
proteção do município e também
atualização dos sistemas com
Monitorar 100% dos registros de
dados sobre trabalho infantil.
dados
de trabalho infantil realizado
pelo Conselho Tutelar através do
Sistema de Informação para
a Infância e Adolescência (SIPIA).

MONITORAMENTO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Diminuição da
ocorrência de
violação de direitos
no município.

SEMS (Projeto Lugar
Protetor), SEMAS (CREAS,
PAEFI), Comissão Mun.
de Enfrentamento à
Violência Domestica e
Exploração Sexual Contra
a Criança e o
Adolescente, SEMED,
Programas da SEED,
Programa Saúde na
Escola

Gestão da
Política

2016-2025

Agenda pactuada

2016

Equipe
Peti, SEMAS, SETRAB,
SEMS, SEMED, MPT,
Superintendência
Regional do Trabalho

Gestão da
Política

2016-2025

Percentual de
equipes orientadas
quanto ao registro
obrigatório. Registro
das informações no
Cadastro Único.

Anual

Equipe
Peti, SEMAS, SEMS, CT

Gestão da
Política

2016-2025

Percentual de casos
monitorados.

Anual

Equipe
Peti, SEMAS, SEMS, CT

Gestão da
Política

PRAZO DE
EXECUÇÃO

METAS

2016-2025
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INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

OBJETIVO

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

Orientar 100% das equipes
técnicas que atuam nas
Unidades da Proteção Social
Básica e Proteção Social
Especial para ações de busca
ativa no território.

6.13 Promover ações de busca ativa e
identificação realizadas pelas equipes
técnicas do SUS e SUAS de forma
articulada com as demais políticas
públicas.

6

Implantar e
implementar ações
de Atenção a
Saúde das Crianças,
Adolescentes
e Famílias
em Situação
de Violência

6.14 Estabelecer fluxos e
encaminhamento de crianças e
adolescentes retirados do trabalho
infantil e suas famílias para os
serviços de Assistência Social (Serviço
de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos no CRAS e Serviço de
Proteção Especializado à Famílias e
Indivíduos no CREAS), Saúde (Centro
de Referência do Adolescente),
Educação (Programa Mais Educação),
Trabalho e Emprego (programas de
aprendizagem 14 a 17 anos, trabalho
formal para jovens com idade
superior a 16 anos) bem como
Cultura, Esporte e Lazer.

Orientar 100% das
equipes de Agentes
Comunitários de Saúde que
atuam nas Unidades Básicas
de Saúde no Programa de
Estratégia de Saúde da
Família para ações de busca
ativa no território.
Orientar participantes das
Redes de
Proteção Social para
informarem o SGD
quando identificarem
situações de trabalho
infantil.

2018

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

100% das equipes
que atuam nas
Unidades da
Proteção Social
Básica e Proteção
Social Especial
orientadas.

2018

100% das equipes de
Agentes
Comunitários de
Saúde orientadas.

2016-2025

Participantes das
Redes orientados
para a identificação
de trabalho infantil.

Pactuar um fluxo, com as
políticas (Cultura, Esporte,
Lazer, Educação, Saúde,
trabalho e emprego e
Assistência Social) referente
às formas de
encaminhamento aos
serviços, programas e
projetos ofertados no
território, visando o
atendimento de 100% dos
casos encaminhados às
políticas.

2018
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Pactuação realizada

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Anual

Equipe
Peti, SEMAS (Divisão de
Proteção Social
Básica (DPSB), Divisão de
Proteção Social (DPSE)),
SEMS, Redes de
Proteção.

Gestão da
Política,
Promoção de
Direitos

Anual

Equipe
Peti, SEMAS (Divisão de
Proteção Social
Básica (DPSB), Divisão de
Proteção Social (DPSE)),
SEMS, Redes de
Proteção.

Gestão da
Política,
Promoção de
Direitos

Anual

Equipe
Peti, SEMAS (Divisão de
Proteção Social
Básica (DPSB), Divisão de
Proteção Social (DPSE)),
SEMS, Redes de
Proteção.

Gestão da
Política,
Promoção de
Direitos

2018

Equipe
Peti, SMAS, SEMS,
SEMED, SETRAB, SEMUC,
SEMEL

Gestão da
Política

PRAZO

EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

6

OBJETIVO

Implantar e
implementar ações
de Atenção a
Saúde das Crianças,
Adolescentes
e Famílias
em Situação
de Violência

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

2017

SEMS, SEMAS, SEMED,
SESA, MS

Gestão da
Política

2017

SEMS, SEMAS, SEMED,
SESA, MS

Gestão da
Política

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

2017

Rede Municipal de
Proteção e
Atenção a Pessoa em
Situação
de Violência
implantada.

6.15 Implantar e implementar a Rede
Municipal de Proteção e
Atenção à Pessoa em Situação de
Violência em parceria com as diversas
secretarias em outros órgãos e
setores relacionados.

Implantar e implementar
100% da Rede Municipal de
Proteção e Atenção a
Pessoa em Situação de
Violência.

6.16 Implantar e implementar fluxo
de atendimento a pessoas em
situação de violência

Implantar e implementar em
todos os equipamentos da
Prefeitura o fluxo de
atendimento a pessoa em
situação de violência.

2016-2025

Fluxo de
atendimento a
pessoa em situação
de violência
implantado.

6.17 Implementar a atuação da Rede
de Proteção na integração de políticas
de atenção a família:
planejamento familiar, pré-natal, pósnatal, centro de educação
infantil, saúde mental e demais
serviços e atendimento a
primeira infância.

Criação de fluxos entre100
% das políticas de atenção a
família: planejamento
familiar, pré-natal, pósnatal, centro de educação
infantil, saúde mental e
demais serviços e
atendimento a primeira
infância .

2016-2025

Fluxo criado e
implantado

Anual

SEMS, SEMED, SESA, MS

Gestão da
Política

6.19 Articulação do setor saúde com
outros setores governamentais e com
a sociedade geral, inclusive para o
cumprimento da notificação
compulsória, prevista no Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA).

Profissionais, setores
governamentais
e sociedade atuante.

2016-2025

Profissionais, setores
governamentais e
sociedade atuantes.

Anual

SEMS, SESA, MS

Gestão da
Política

6.20 Integração da rede de proteção
com do setor saúde com o setor
jurídico (promotorias públicas,
delegacias especializadas, varas da
justiça e conselho tutelar).

Estabelecer parcerias de
Integração entre o setor
saúde e setor jurídico.

2016-2025

Parcerias
intersetoriais
estabelecidas
e setor jurídico

Anual

SEMS, Promotorias,
Delegacias, Varas e CT

Gestão da
Política

6.21 Implantação de projetos de
enfrentamento a violência em nível
municipal de forma institucional e
integrada.

100% de Projetos
elaborados e implantados.

2016-2025

Projetos elaborados
e implantados.

Anual

SEMS, SEMPLADE

Gestão da
Política
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE
N°

6

7

OBJETIVO

Implantar e
implementar ações
de Atenção a
Saúde das Crianças,
Adolescentes
e Famílias
em Situação
de Violência.

Garantir os direitos
humanos de crianças
e adolescentes no
âmbito da Segurança
Alimentar e
Nutricional em
especial na garantia
da saúde e apoio a
entidades
socioassistenciais.

AÇÕES

METAS

6.22 Intensificação de campanhas de
esclarecimento sobre a violência
sexual para a população.

Campanhas anuais.

6.23 Implantação do Plano Plurianual
Municipal de Enfrentamento às
Violências.

Pactuação com 100% os
entes envolvidos na
construção do Plano e
execução de suas ações.

7.1 Aquisição de alimentos da
agricultura familiar, promovendo
a inclusão produtiva e de renda
dos agricultores com Declaração de
Aptidão ao PRONAF e doação
simultânea para as entidades
socioassistenciais.

Atender 100%
crianças e adolescentes
de 0 a 14 anos/ano
vinculadas ao sistema
deensino.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Anual

SEMS, SEMAS, SEMED

Gestão da
Política

20162025

SEMS, SEMAS, SEMED,
SESA

Gestão da
Política

Anual

SEMS, Prefeitura
Municipal, entidades da
Sociedade Civil
Organizada

Promoção de
Direitos

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

2016-2025

10 campanhas
realizadas.

2016-2025

Plano Plurianual
Municipal de
Enfrentamento as
Violências
implantado

Continuada

Número de crianças
e adolescentes
atendidos com
alimentação.
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EIXO 2 - DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
MONITORAMENTO
N°

OBJETIVO

AÇÕES

METAS

1

Conhecer a realidade e
acompanhar a evolução
dos dados, visando
aprimorar as ações no
Enfrentamento às
Violências contra
Crianças e Adolescentes.

Pesquisa para identificar e caracterizar
a exploração sexual de crianças e
adolescentes.
Identificação do perfil da exploração
sexual de crianças e adolescentes.

Identificação do
perfil
da exploração sexual
de crianças e
adolescentes.

2

Prevenir a violência
contra
crianças e adolescentes
através de fiscalização
da Ação Integrada de
Fiscalização Urbana
(AIFU).

3

Sensibilizar e mobilizar a
população sobre a
temática da violência
contra crianças e
adolescentes, fortalecer
e divulgar canais de
denúncia, visando
diminuir a
subnotificação da
violência contra crianças
e adolescentes.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2017-2019

INDICADORES DE
RESULTADO
Síntese quantitativa
e qualitativa sobre
crianças e
adolescentes vítimas
de exploração
sexual.

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

2019

CMDCA, Comissão de
Enfrentamento da Violência
contra a criança e o
adolescente, CT, SEMUSEG,
SEMPLADE, SEMS, SEMAS

Gestão da Política
Proteção e Defesa
dos Direitos

2018

SEMUSEG, Fiscalização,
Urbanismo, SEMAS, Sonselho
Tutelar, PM

Promoção de
Direitos

A/C

PRF, PM, Educação, Saúde,
Ecovia, Trânsito, Segurança

PRAZO

Número de visitas
realizadas
(AIFU).
Regulamentar e estabelecer
procedimento operativo padrão (POP).

POP implantado.

A/C

3.1 Realizar ações de educação e
prevenção a fim de diminuir a
mortalidade de crianças e
adolescentes decorrente de acidentes
de trânsito.

Realizar ao menos 1
ação intersetorial ao
ano.

A/C

3.2 Estabelecer um fluxo de
atendimento de denúncias.

Fluxo estabelecido.

Número de Registros
Policiais, Inquéritos
(IPs) e notificações
decorrentes
das AIFUs.
Número de
campanhas
realizadas.

Gestão da Política
Promoção de
Direitos

4

Garantir a continuidade
da Notificação
4.1 Incentivar e orientar a utilização da Aumento do número
Obrigatória de casos de
ferramenta da notificação obrigatória.
de notificações.
violência contra crianças
e adolescentes.

5

Fortalecer as ações para
o acompanhamento
especializado de
crianças e adolescentes
em situações de
violência e suas famílias.

5.1 Implementar a previsão
orçamentária para a contratação de
profissionais.

Profissionais
contratados.

5.2Cofinanciar ações do município
voltadas ao atendimento de crianças e
adolescentes em situação de violência
e suas famílias.

Construção de mais
uma unidade do
CREAS.

A/C

Fluxo estabelecido.

2018

SEMUSEG, PLANEJAMENTO,
CT, MP

A/C

Número de casos
notificados.

Anual

SGD

2017-2020

Equipe contratada.

2020

Secretaria de Planejamento

2017-2020

CREAS construído
com equipes e
profissionais
efetivadas.

2020

SEMAS e
PrefeituraMunicipal.
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Gestão da Política
Proteção e Defesa
dos Direitos

Gestão da Política

EIXO 2 - DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
N°

6

7

8

OBJETIVO

AÇÕES

METAS

MONITORAMENTO
PRAZO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

A/C

Número de famílias
acompanhadas nas
ações de atenção às
famílias
dos adolescentes
internados.

20172026

SEMAS, SEMS, EDUCAÇAO,
PODER JUDICIARIO, CENSE

Gestão da Política

Anual

SGD

Gestão da Política,
Promoção de
Direitos

PRAZO DE
EXECUÇÃO

INDICADORES DE
RESULTADO

Efetivar a
capacidade
protetiva das
famílias de
adolescentes
internados por medidas
socioeducativas, com
foco no retorno do
adolescente.

Referenciar as famílias e implementar
os serviços já existentes.

Atendimento a
100% das famílias
dos adolescentes
internados por
medida
socioeducativa.

Garantir os direitos dos
adolescentes após
cumprimento das
medidas
socioeducativas,
promovendo a garantia
dos direitos dos
adolescentes, conforme
prevê o Plano do
SINASE

Articular a rede de atendimento
municipal, a família e a comunidade
com vistas à inserção social e
comunitária do adolescente após o
cumprimento da medida
socioeducativa.

Diminuição de 100%
por
ano de reincidência.

A/C

Porcentagem de
reincidência atual
em relação ao ano
anterior.

8.1 Promover ações de prevenção e
enfrentamento às manifestações das
violências no ambiente escolar.

Redução das
manifestações de
violências no
ambiente escolar.

A/C

Número de
notificações das
violências realizadas.

Anual

SEMED, NUCLEO, SAUDE,
SEGURANCA, SEMAS

Promoção de
Direitos

8.2 Divulgação do canal de
denúncia em relação às
situações de risco e violência.

Acesso de 100% das
unidades escolares
da
rede municipal,
estadual e particular.

A/C

Número de
denúncias
realizadas no canal
de
denúncia.

Anual

SEMED, NUCLEO, SAUDE,
SEGURANCA, SEMAS

Promoção de
Direitos, Proteção e
Defesa dos Direitos

8.3 Fomentar discussões relativas
à prevenção e enfrentamento
as violências, preconceito,
discriminações e uso de substâncias
psicoativas, por meio de seminários,
palestras e grupos de trabalho,
contribuindo para a redução dos
índices de violência, preconceito,
discriminação e uso de substâncias
psicoativas no âmbito escolar.

Atividades com os
temas propostos
realizadas em 100%
das escolas da rede
municipal, estadual
e particular.

A/C

Número de escolas
que
realizaram
atividades

Anual

SEMED, NUCLEO, SAUDE,
SEGURANCA, SEMAS

Promoção de
Direitos

Fortalecer
políticas públicas
de garantia de
proteção aos
direitos humanos
de crianças e
adolescentes
dentro do ambiente
escolar.
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EIXO 2 - DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
N°

10

OBJETIVO

Humanizar o
atendimento
de crianças e
adolescentes vítimas de
crimes nos órgãos de
segurança pública.

11

Prevenir o
desaparecimento e
aprimorar a busca e
recuperação de crianças
e adolescentes.

12

Garantir a continuidade
na inclusão de famílias
em situação de pobreza
no Cadastro Único, na
atualização
e revisão cadastral, no
acompanhamento
familiar, no
cumprimento das
condicionalidades do
Programa
Bolsa Família e no
acompanhamento da
oferta de ações
complementares.

13

Criação de estrutura
destinada a acolher em
moradia provisória
adolescentes para a
reinserção social.

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

10.1 Implantar o serviço de escuta
qualificada.

Garantir que 100%
das vítimas sejam
atendidas pelo
serviço de escuta
qualificada.

Imediato

10.2 Qualificar os procedimentos
inerentes à primeira abordagem da
criança e adolescente para evitar a
revcitimização.

Capacitar os
profissionais ligados
à execução da ação.

A/C

Capacitação de
todos os envolvidos

Anual

SGD

Gestão da Política
Proteção e Defesa
dos Direitos

10.3 Mobilizar as políticas
responsáveis pelo SUS e SUAS para
garantir o acompanhamento imediato
das crianças e adolescentes vítimas de
violência.

Atendimento
psicossocial
imediato.

A/C

Atendimento
psicossocial
imediato garantido
pela rede.

Anual

SGD

Gestão da Política
Proteção e Defesa
dos Direitos

Estabelecer e divulgar um protocolo
municipal de prevenção e
atendimento em situações de
desaparecimento.

No mínimo uma
campanha realizada.

Anual

Percentual de
população atingida.

Anual

SGD, Comissão de
Enfrentamento

Promoção de
Direitos

A/C

Número de famílias
cadastradas e
acompanhadas.

Anual

SEMAS, Saúde e educação,
CMAS

Gestão da Política

A/C

Número de famílias
cadastradas e
acompanhadas.

Anual

SEMAS, Saude e educação,
CMAS

Gestão da Política

A/C

Número de famílias
cadastradas e
acompanhadas.

Anual

SEMAS, Saude e educação,
CMAS

Gestão da Política

Atingir 100%
das famílias para que
mantenham a
frequência
escolar.
Atingir 100%
12.2 Acompanhamento das famílias de
das famílias de
acordo com os critérios da Saúde.
acordo com os
critérios da saúde
12.3 Acompanhar famílias em
Acompanhar as
descumprimento das
famílias em
condicionalidades do Programa Bolsa descumprimento das
Família.
condicionalidades.
12.4 Promover a emancipação das
Garantir 100% de
famílias com vistas ao desligamento do
emancipação
Programa.
12.1 Acompanhar a
frequência escolar de crianças e
adolescentes das famílias do
Programa Bolsa Família.

13.1 Criação de casa na modalidade
república para o atendimento de
adolescentes do sexo masculino e
feminino.

Construção de casa
com alocação de
equipe
especializada.

Gestão da Política

Gestão da Política

2017-2026
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Casa em
funcionamento

Prefeitura Municipal

Promoção de
Direitos, Proteção e
Defesa dos Direitos

EIXO 3 - DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
N°

1

2

OBJETIVO

Reordenar os serviços
de acolhimento
para crianças e
adolescentes.

Estruturar equipamentos
e apoiar a oferta e a
organização de ações,
projetos, programas e
serviços que fortaleçam os
vínculos familiares e
comunitários das crianças e
adolescentes e o
desenvolvimento de
ações de protagonismo.

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

1.1 Orientar as instituições que
executam a medida protetiva de
acolhimento institucional e de
acolhimento familiar quanto às
diretrizes do Estatuto da
Orientar 100% das
Criança e do Adolescente e
entidades governamentais e
Orientações Técnicas, visando
não-governamentais.
garantir a proteção integral da
criança e do adolescente e a
superação do modelo
assistencialista
institucional.

MONITORAMENTO
PRAZO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Número de entidades
orientadas.

Anual

SEMAS

Promoção de
Direitos, Gestão
da Política

INDICADORES DE
RESULTADO

A/C

1.2 Articular a rede de
atendimento e estimular os
órgãos responsáveis para a
implantação e/ou ampliação
dos programas de acolhimento
familiar.

Ampliar a oferta
de programas de
acolhimento familiar.

Anual

Número de programas
de acolhimento
familiar.

Anual

SEMAS, Judiciário, MP,
CT

Promoção de
Direitos, Gestão
da Política

2.1 Cofinanciamento para
implantação e implementação
de equipamentos/ unidades.

Novas unidades de CRAS.

2017-2020

Número de unidades
construídas.

Anual

CMAS, MDS
e Prefeitura
Municipal.

Gestão da Política

Gestão da Política

Gestão da Política

2.2 Cofinanciamento de
serviços, programas e
projetos que fortaleçam os
vínculos familiares e
comunitários e o protagonismo
dos adolescentes.

Garantir o cofinanciamento

2.3 Monitorar e assessorar
tecnicamente a execução dos
serviços, ações, programas e
projetos que fortaleçam
osvínculos familiares e
comunitários dascrianças e
adolescentes.

Garantia de assessoria e
monitoramento técnico.
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A/C

Recurso recebido.

Anual

CEDCA, CEAS,
CMASs, CMDCAs
e Prefeitura
Municipal.

A/C

Número de ações e
programas realizados
de acordo comCenso
SUAS e CRAS MDS

Anual

SEMAS, CMAS, MDSe
PrefeiturasMunicipais

EIXO 3 - DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
N°

2

3

OBJETIVO

Estruturar equipamentos
e apoiar a oferta e a
organização de ações,
projetos, programas e
serviços que fortaleçam os
vínculos familiares e
comunitários das crianças e
adolescentes e o
desenvolvimento de
ações de protagonismo.

Garantir direitos mínimos às
famílias em situação de
vulnerabilidade para evitar
acolhimento institucional de
crianças e adolescentes.

MONITORAMENTO

RESPONSÁVEIS E
CORRESPONSÁVEIS

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Anual

SEMAS, Gestor do
serviço
e Prefeituras
Municipais

Gestão da Política

Número de equipes
volantes implantadas
em relação às
cofinanciadas

Anual

SEMAS, MDS, Gestor
do serviço
e Prefeituras
Municipais

Gestão da Política

A/C

Minimizar o número de
acolhimentos
institucionais

Anual

SEMAS e CMAS

Promoção de
Direitos, Gestão
da Política

A/C

Minimizar o número de
acolhimentos
institucionais

Anual

SEMAS e CMAS

Promoção de
Direitos, Gestão
da Política

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2.4 Capacitar os técnicos
envolvidos com os serviços
de fortalecimento de
vínculos, conforme previsto
no SUAS - NOB/RH.

100% dos profissionais
capacitados.

2.5 Assessorar tecnicamente
e apoiar as equipes volantes
para atendimento das
crianças e adolescentes e
suas famílias residentes em
área rural.

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

A/C

Número de
capacitações
realizadas. Número de
participantes.

Cofinanciar, através do
repasse fundo a fundo,
80% das equipes volantes
implantadas nos municípios.

A/C

3.1 Estabelecer quais são os
direitos mínimos de acordo
com a legislação.

Atender as famílias em
situação de vulnerabilidade.

3.2 Estabelecer os benefícios
eventuais e continuados.

Atender as famílias em
situação de vulnerabilidade.
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EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
N°

1

OBJETIVO

Criar, ampliar e implementar
espaços municipais
multidisciplinares para
crianças, adolescentes e suas
famílias.

AÇÕES

PRAZO DE
EXECUÇÃO

METAS

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

1.1 Construção de
equipamentos
para a oferta de ações de
cultura, esporte, lazer,
profissionalização e
protagonismo.

Construir no mínimo 2
espaços descentralizados.

2017-2026

Número de espaços
construídos.

Anual

Prefeitura
Municipal

Gestão da
Política

1.2 Construção de prédio para
Biblioteca Pública Scharffenberg
de Quadros (BPMSQ).

Construir nova sede da BPMSQ,
com projeto arquitetônico e
instalações adequados à função e
atendimento de crianças e
adolescentes.

2017-2026

Espaço construído.

Anual

SEMUC

Gestão da
Política

1.3 Criação de "veículo da
cultura", que integre as
atividades da Escola de Cultura,
Usina da Música, Museus e
Bibliotecas, descentralizando o
atendimento.

Adquirir veículo adaptado para
promover atividades culturais
itinerantes, priorizando o
perímetro rural.

2017-2026

Veículo adquirido e
áreas atendidas.

Anual

SEMUC

Gestão da
Política

1.4 Construção de um Teatro
Municipal.

Construir um Teatro Municipal,
com capacidade estrutural para
receber espetáculos de teatro,
dança, música, palestras e demais
eventos, que comporte no
mínimo 0,5% da população do
município.

2017-2026

Construção do
espaço. Capacidade
de lugares.

Anual

Prefeitura
Municipal

Gestão da
Política

Construir um Centro de Eventos,
com capacidade estrutural para
receber grandes eventos, como as
1.5 Construção de um Centro de
festas municipais, exposições
Eventos Municipal.
rurais, etc., que comporte no
mínimo 10% da população do
município.

2017-2026

Construção do
espaço.

Anual

Prefeitura
Municipal

Gestão da
Política
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EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
N°

OBJETIVO

AÇÕES

PRAZO DE
EXECUÇÃO

METAS

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

Promoção de
Direitos

2.1 Ação educativa, visitas guiadas,

2

Proporcionar formação
artística e cultural para
crianças, adolescentes e
familiares

A/C

Número de
participantes

Anual

Museu Atílio
Rocco, Museu do
Boneco Animado,
Casa de Cultura
PeKarolWoraczek

Atingir um público
mínimo de 3% da população de
crianças e adolescentes.

A/C

Número de
participantes.

Anual

Escola de Cultura

Promoção de
Direitos

Atingir um público
mínimo de 3% da população de
crianças e adolescentes.

A/C

Número de
participantes.

Anual

Museu do Boneco
Animado, Oficina
de Bonecos

Promoção de
Direitos

Atingir um público
mínimo de 3% da população de
crianças e adolescentes.

A/C

Número de
participantes.

Anual

Bibliotecas
Públicas
Municipais, Escola
de Cultura

Promoção de
Direitos

Atingir um público
mínimo de 3% da população de
crianças e adolescentes.

A/C

Número de
participantes.

Anual

Escola de Cultura

Promoção de
Direitos

2.6 Ampliar a oferta descentralizada
de cursos de teatro para crianças e
adolescentes incluindo os portadores
de necessidades especiais

Atingir um público
mínimo de 3% da população de
crianças e adolescentes.

A/C

Número de
participantes.

Anual

Escola de Cultura

Promoção de
Direitos

2.7 Ampliar a oferta descentralizada
de cursos de música e coral para
crianças e adolescentes incluindo os
portadores de necessidades especiais

Atingir um público
mínimo de 3% da população de
crianças e adolescentes.

A/C

Número de
participantes.

Anual

Usina da Música

Promoção de
Direitos

2.8 Ampliar o número de vagas de
adolescentes para integrar a Banda
Marcial

Atingir um público
mínimo de xx%da população de
crianças e adolescentes.

A/C

Número de
participantes.

Anual

Usina da Música

Promoção de
Direitos

2.9 Ofertar musicalização para
crianças do ensino municipal, depois
do horário regular de aula incluindo
os portadores de necessidades
especiais

Atender 100% das escolas
municipais.

2017-2020

Número de escolas
atendidas.

Anual

SEMUC; SEMED

Promoção
deDireitos

atendimento
especializado, mediação,
sensibilização, interação nos museus
municipais, dirigidas às crianças e
adolescentes incluindo os portadores
de necessidades especiais
2.2 Oferecer oficinas de criação
artística (pintura, escultura,
artesanato, entre outros) para
crianças e adolescentes incluindo os
portadores de necessidades especiais
2.3 Oferecer oficina de criação de
bonecos e manipulação para crianças
e adolescentes incluindo os
portadores de necessidades especiais
2.4 Oferecer oficina de criação e
composição literária (poesias, contos,
crônicas, haikai, quadrinhos, mangás,
etc.) para crianças e adolescentes
incluindo os portadores de
necessidades especiais
2.5 Ampliar a oferta descentralizada
de cursos de dança para crianças e
adolescentes incluindo os portadores
de necessidades especiais

Atingir um público
mínimo de 30% da população
de crianças e adolescentes.
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EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
N°

3

OBJETIVO

Difundir atividades
artísticas para crianças e
adolescentes, garantindo o
acesso, inclusive para os que
se encontram em tratamento
de saúde, ofertando
transporte público quando
necessário.

AÇÕES
3.1 Promover espetáculos
artísticos (teatro, dança,
contação de história, coral,
banda marcial, fanfarra, música,
cinema, etc) gratuitos para
crianças e adolescentes.
3.2 Promover exposições
artísticas (bonecos, pintura,
artesanato, etc)
descentralizadas em espaços
públicos, inclusive nas festas do
município, para crianças e
adolescentes.
3.3 Ampliar a oferta de
apresentações diurnas e
gratuitas, no espaço do Teatro
SESI, direcionados para crianças
e adolescentes da rede de
ensino, garantindo o acesso e
ofertando transporte público
quando necessário.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

METAS

Atingir um público
mínimo de 70% da população de
crianças e adolescentes.

Atingir um público
mínimo de 70% dos espectadores.

Atingir um público
anual estimado em
10.000 espectadores.

4

Democratizar, fomentar e
valorizar os equipamentos e
ações culturais

Reverter os valores arrecadados
com os pagamentos de multa por
atraso na devolução de livros;
emissão de 2ª via do cartão do
leitor por extravio e fotocópias
para aquisição e renovação dos
acervos, conforme estabelecido
na Lei Municipal nº. 832/2005.
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RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

A/C

Número de
espetáculos.
Número de
espectadores.

Anual

SEMUC,
Instituições
parceiras

Promoção de
Direitos

A/C

Número de
exposições.
Número de
visitantes.

Anual

SEMUC,
Instituições
parceiras

Promoção de
Direitos

A/C

Número de
apresentações.
Número de
espectadores.

Anual

Secretarias
Municipais, SESI

Promoção de
Direitos

Anual

Montante
destinado à
aquisição. Número
de acervo
adquirido. Número
de acervos em
linguagens
acessíveis
adquiridos.

Anual

SEMUC

Promoção de
Direitos

Destinar percentual do
orçamento das bibliotecas para
aquisição e renovação dos
acervos.
4.1 Modernização e atualização
dos acervos das bibliotecas
públicas, voltados para crianças
e adolescentes, considerando a
aquisição de acervos em
linguagens acessíveis às pessoas
com deficiências
(braille, audiolivros, etc.).

MONITORAMENTO

EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
N°

4

OBJETIVO

Democratizar, fomentar e
valorizar os equipamentos e
ações culturais

AÇÕES

4.2 Fomentar e valorizar a
participação de crianças e
adolescentes nos concursos
municipais de literatura e
fotografia.

4.3 Retomar a realização do
carnaval de bonecos de rua para
crianças e adolescentes.

5.1 Fortalecimento de ações
interinstitucionais e registro em
caso de abandono escolar.

5

Universalizar o
acesso à escola e o
direito à Educação de
qualidade.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

METAS

Ampliar em 50% a participação
de crianças e adolescentes nos
concursos.
Valorizar os participantes com
a publicação do livro dos
trabalhos selecionados no
concurso e retorno da
premiação????? para os
primeiros colocados.
Realizar anualmente o carnaval
de rua infantil, com concurso
de fantasias e desfile de
bonecos.
Garantir a busca para
reinserção e/ou a permanência
de 96% de crianças e
adolescentes matriculados na
Educação Básica.

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

Número de crianças
e adolescentes
participantes.
Anual

Garantir o atendimento
de pelo menos de 95% de
crianças
e adolescentes em
defasagem de ensino com
distorção idade-série.

5.3 Alfabetizar todas as crianças,
no máximo até o final do terceiro
ano do ensino fundamental.

Garantir que pelo menos 96%
das crianças matriculadas na
primeira fase do ensino
fundamental estejam
alfabetizadas.
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EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

SEMUC

Promoção de
Direitos

SEMUC, Parceria
Público-Privada

Promoção de
Direitos

Promoção de
Direitos

Anual
Livro publicado.
Entrega da
premiação.

Anual

Carnaval realizado.
Participação das
crianças e
adolescentes.

Anual

SEMUC

A/C

Censo Escolar.

Anual

SEMED, SEED,
SEMAS, CT,
CMDCA

A/C

Taxa de distorção
idade-série.

Anual

SEMED, SEED

Proteção e
Defesa dos
Direitos

A/C

Avaliações
institucionais: ANA;
Provinha Brasil e
Avalições
Diagnósticas
Municipais.

Anual

SEMED

Proteção e
Defesa dos
Direitos

Fortalecer ações preventivas
das causas que levam ao
abandono e evasão escolar.

5.2 Institucionalizar programas
para correção de fluxo, com
acompanhamento pedagógico,
para recuperação e progressão
parcial, priorizando os estudantes
com rendimento escolar defasado
considerando as especificidades
dos segmentos populacionais.
Fundamental e Médio. PME

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

Proteção e
Defesa dos
Direitos

EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
N°

5

6

OBJETIVO

Universalizar o
acesso à escola e o
direito à Educação de
qualidade.

Manter o quadro
de profissionais
da educação, cultura e
esporte
capacitado e
atualizado,
para melhor atender as
crianças e
adolescentes.

AÇÕES

PRAZO DE
EXECUÇÃO

METAS

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

5.4 Identificar a demanda de
adolescentes para EJA através
de diagnóstico para abertura de
turmas nas unidades
educacionais.

Superar índice de jovens
analfabetos absoluto e funcional.

A/C

IBGE

Censo

SEMED

Proteção e
Defesa dos
Direitos

5.5 Universalizar a Educação
Infantil na Pré-Escola para as
crianças de quatro a cinco anos
de idade e ampliar a oferta da
Educação Infantil em creches de
forma a atender no mínimo 50%
das crianças de até três anos.

Atender 100% das crianças de 4 e
5 anos; 50% das crianças de até
três anos.

A/C

Censo Escolar.

Anual

SEMED, CT,
CMDCA, MP, Vara
da Infância e
Juventude

Proteção e
Defesa dos
Direitos

6.1 Realização de formação
inicial e continuada para todos
os profissionais da educação da
rede municipal de ensino e
conveniadas, de forma
presencial
e a distância, em todos os
níveis,
modalidades e especificidades
educacionais, contemplando
os sujeitos da diversidade,
incluindo conteúdos afetos aos
direitos humanos de crianças e
adolescentes.

100% de profissionais
da Educação dos
estabelecimentos de ensino da
rede municipal, formados
gradativamente, para
atendimento às diversas
especificidades encontradas no
ambiente escolar.

A/C

Número de
profissionais da
educação
capacitados

Anual

SEMED,
Instituições e
Secretarias
parceiras

Gestão da
Política

6.2 Realização de capacitação
continuada para todos os
profissionais da SEMUC.

100% dos profissionais
capacitados, gradativamente
(20% ao ano), em suas diversas
áreas, para melhor atender as
crianças e adolescentes.

A/C

Número de
profissionais
capacitados.

Anual

SEMUC e
Instituições
parceiras

Gestão da
Política

6.3 Capacitar profissionais de
Educação Física e Esporte para
atuar em programas e projetos
do Esporte Participação/Lazer
no município.

Ofertar um curso anual para
profissionais de Educação Física e
Esporte para atuar com lazer em
São José dos Pinhais, com a
participação mínima de 2
professores por núcleo.

A/C

Número de cursos
ofertados. Número
de profissionais
participantes.

A/C

SEMEL

Gestão da
Política
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EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
N°

OBJETIVO

7

Expandir a oferta
de ampliação da
jornada escolar
na Educação
Básica por meio
de organização
curricular
disciplinar,
considerando
a legislação
municipal vigente.

8

Garantir espaços
físicos, equipamentos
mobiliários e obras de
engenharia adequados às
necessidades educacionais,
culturais e esportivas.

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

7.1 Manutenção e expansão de
programas visando a ampliação
da jornada escolar.

Ofertar atendimento em tempo
integral, no mínimo em 50% das
escolas públicas municipais, de
forma a atender pelo menos 25%
dos alunos da educação básica.

2017-2026

7.2 Manutenção da oferta de
funcionamento das salas de
reforço e salas de recursos
multifuncionais no contraturno.

Atendimento de 100% das
crianças e adolescentes que
apresentam dificuldade
na aprendizagem e/ou
necessidades especiais.

A/C

8.1 Construir, ampliar e
recuperar ambientes escolares
de acordo com a legislação
vigente.

Adequação da estrutura física de
100% das unidades escolares.

8.2 Promoção de adaptações
arquitetônicas, aquisição de
tecnologias assistivas e
mobiliários adaptados, bem
como das questões relativas à
prevenção de situações de risco,
emergência e segurança na
escola.
8.3 Ampliação gradativa das
condições de acessibilidade e
segurança das escolas da rede
municipal.
8.4 Modernização, revitalização
e adequação das estruturas,
equipamentos e mobiliários dos
espaços culturais.
8.5 Implantação e ampliação de
adaptações arquitetônicas,
aquisição de tecnologias
assistivas e mobiliários
adaptados que dêem condições
de acessibilidade, nos espaços
culturais que atendem crianças
e adolescentes.

2017-2026

MONITORAMENTO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

SEMED e
Instituições
parceiras

Promoção de
Direitos

SEMED,
Instituições
parceiras

Promoção de
Direitos

SEMED,
Instituições e
Secretarias
parceiras

Gestão da
Política

Anual

SEMED,
Instituições e
Secretarias
parceiras

Gestão da
Política

Gestão da
Política

INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO
Número de escolas
com atividades
ofertadas em
relação
Anual
ao número de
escolas
existentes.
Número de alunos
atendidos em
relação ao número
Anual
que apresentaram
a demanda.
Número de escolas
com estrutura física
adequada em
Anual
relação ao número
de escolas
existentes.

2017-2026

Número de escolas
adaptadas em
relação
ao número de
escolas
existentes.

100% das escolas adequadas em
relação à acessibilidade.

2017-2026

Número de escolas
com acessibilidade.

Anual

SEMED,
Instituições e
Secretarias
parceiras

Adequação da estrutura física de
50% dos espaços culturais que
atendem crianças e adolescentes.

2017-2026

Número de espaços
culturais
readequados.

A/C

SEMUC

Promoção de
Direitos

2017-2026

Número de
estruturas e
equipamentos
adaptadas e
acessiveis

A/C

SEMUC

Promoção de
Direitos

100% das escolas com
melhorias de infraestrutura
implementadas e segurança
contra incêndio.

Promover e ampliar 50% das
estruturas e equipamentos em
relação à acessibilidade.
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EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
N°

9

10

11

OBJETIVO
Promover o esporte
como ferramenta
educacional, através de mais
competições
esportivas, que envolvam
várias modalidades, dando
oportunidade de participação
a um maior número de
crianças e adolescentes
dos vários núcleos,
propiciando o estímulo
recíproco e o intercâmbio
social.

Criar a cultura do
esporte, lazer e
atividade física na
criança e adolescente,
garantindo uma melhor
qualidade de vida através da
prática do exercício físico.

Promover a evolução do
esporte são joseense
democratizando o acesso à
prática esportiva de crianças
e adolescentes,
oportunizando seu
desenvolvimento integral,
obedecendo as fases de
aprendizagem, fixação e
aperfeiçoamento.

AÇÕES

PRAZO DE
EXECUÇÃO

METAS

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

9.1 Sediar os Jogos Escolares do
Paraná, na fase municipal,
para estabelecimentos de
ensino público e privado que
congreguem crianças,
adolescentes e jovens.

Aumento gradativo (2% ao ano)
do número de alunos/atletas
participantes.

A/C

Número de
alunos/atletas
participantes.

Anual

SEMEL

Promoção de
Direitos

9.2 Realizar os Jogos
Internúcleos de todas as
modalidades que congreguem
crianças e adolescentes do
município.

Aumento gradativo de
2% do número de atletas
participantes anualmente.

A/C

Número de atletas
participantes.

Anual

SEMEL

Promoção de
Direitos

10.1 Ampliar o Programa do
Ônibus do Lazer para atender
maior número de escolas e
bairros.

Aumentar o número de ônibus e
equipe de professores para
dobrar a capacidade de
atendimento.

2017-2026

Número de crianças
e adolescentes
atendidos.

SEMEL

Promoção
de Direitos
Gestão da
Política

10.2 Fomentar a participação
dos adolescentes moradores da
zona rural nos Núcleos Malhada
e Contenda, nas atividades
propostas pela SEMEL.

Garantir o transporte e a
alimentação dos alunos que
frequentam as escolas e colégios
das localidades.

A/C

Número de
adolescentes
atendidos. Número
de atividades
ofertadas.

A/C

SEMEL, SEMED,
SEED, Instituições
parceiras

Gestão da
Política

11.1 Ampliar os atendimentos
nas modalidades esportivas:
atletismo (obrigatória), tênis de
mesa, futsal, futebol de campo,
rugby, handebol, basquetebol,
voleibol, vôlei de praia, judô,
Karatê, capoeira, taekwondo e
ginástica rítmica, distribuídas de
acordo com a característica
esportiva, público-alvo e
infraestrutura municipal, a
serem
desenvolvidas no contraturno
escolar.

Aumentar gradativamente (2%
anual) a participação das crianças
e adolescentes do município.

A/C

Número de crianças
e adolescentes
atendidos.

Anual

SEMEL

Promoção de
Direitos
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EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
N°

12

OBJETIVO

Ampliar quadro de
profissionais da Cultura,
Educação e Esporte, por meio
de concurso público, para
garantir os serviços.

AÇÕES

PRAZO DE
EXECUÇÃO

METAS

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

12.1 Criação do cargo de
Museólogo e Historiador no
quadro profissional da
prefeitura para atender aos
museus municipais.

Criar os cargos e realizar concurso
público para os mesmo.

2017-2019

Número de
profissionais
efetivos.

A/C

SEMUC, SEMARH

Gestão da
Política

12.2 Ampliação do quadro de
bibliotecários para atender as
bibliotecas públicas.

Ampliar em 10% o quadro
profissional e realizar concurso
público para preencher o número
de vagas em aberto.

2017-2019

Número de
profissionais
efetivos.

A/C

SEMUC, SEMARH

Gestão da
Política

12.3 Criação do cargo de ArteEducador (música, dança,
teatro, contação de história,
bonequeiros, pintura, etc) no
quadro profissional da
prefeitura para atender aos
equipamentos da SEMUC.

Criar os cargos e realizar concurso
público para os mesmo.

2017-2019

Número de
profissionais
efetivos.

A/C

SEMUC, SEMARH

Gestão da
Política

12.4 Ampliação do quadro de
agente administrativo para
atender todos os equipamentos
desse eixo.

Ampliar o número de agentes
administrativos que integram o
quadro de profissionais,
atendendo a necessidade de cada
equipamento.

2017-2019

Número de
profissionais
efetivos.

A/C

SEMUC, SEMED,
SEMEL, SEMARH

Gestão da
Política

Criar os cargos e realizar concurso
público para os mesmo.

2017-2019

Número de
profissionais
efetivos.

A/C

SEMEL, SEMARH

Gestão da
Política

Criar os cargos e realizar concurso
público para os mesmo.

2017-2019

Número de
profissionais
efetivos.

A/C

SEMEL, SEMED,
SEMARH

Gestão da
Política

A/C

Número de
profissionais
capacitados.

Anual

Prefeitura
Municipal e
Instituições
parceiras

Gestão da
Política

12.5 Criação do cargo de
Técnico Desportivo para
atender aos equipamentos e as
demandas da SEMEL.
12.6 Criação do cargo de
professsor de educação física
para atuar no ensino municipal,
proporcionando melhor
desenvolvimento no quesito
motor e garantindo da
continuidade dos trabalhos e
programas desenvolvidos pela
SEMEL.
7.3 Realização de capacitação
continuada para motoristas que
atendem crianças e
adolescentes, sensibilizando-os
para o transporte adequado.

100% dos motoristas capacitados,
gradativamente (20% ao ano),
para atendimento às diversas
especificidades do transporte de
crianças e adolescentes.
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EIXO 5 - DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO
N°

1

2

OBJETIVO

Sensibilizar o empresariado e
fomentar a abertura de vagas
para menor aprendiz.

Ampliar a oferta do ensino
técnico e profissionalizante
no município, com acesso
facilitado para famílias em
vulnerabilidade

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

A/C

SETRAB, SICTUR, SEMAS,
demais secretarias, Aciap e
instituições parceiras.

Promoção de
Direitos

Número de
adolescentes
atendidos.

A/C

SETRAB, SEMAS, SICTUR,
demais secretarias e
instituições parceiras.

Promoção de
Direitos

2017-2019

Parceria consolidada.
Número de cursos de
profissionalização
ofertados

A/C

Prefeitura Municipal

Gestão da Política
Promoção de
Direitos

2017-2019

Parceria consolidada.
Número de Centro
Estadual de Educação
Profissional construído.

A/C

Prefeitura Municipal

Promoção de
Direitos

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

1.1 Incluir na programação
regular da Secretaria de
Trabalho, Secretaria de
Indústria Comercial e
Turismo, Secretaria de
Assistência Social, entre
outras, momentos de
sensibilização visando a
ampliação de vagas para
menor aprendiz.

Realizar pelo menos 6
momentos de
sensibilização ao ano.

1.2 Inserir os adolescentes
em cumprimento de Medida
Socioeducativa em meio
aberto no mercado de
trabalho, garantindo
mecanismos de acesso e
permanência dos mesmos
nos Programas de
Aprendizagem.
2.1 Consolidar parceria com
o Estado para o fomento a
profissionalização de
adolescentes, que deverão
atuar nos destinos estaduais
indutores de turismo,
considerando o potencial
turístico do município
(localização do aeroporto,
proximidade de Curitiba,
turismo rural, etc) e ação
prevista no Plano Decenal
Estadual.
2.2 Solicitar ao Estado que a
construção de pelo menos
um dos Centros Estaduais de
Educação Profissional,
previstos no Plano Decenal
Estadual, seja executada no
município, visto que já
possuímos o CENSE em
funcionamento.

MONITORAMENTO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

AÇÕES

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

2017-2026

Número de momentos
de sensibilizações
realizados.

Atender 100% dos
adolescentes em
cumprimento de Medida
Socioeducativa em meio
aberto, desde que se
enquadrem nos critérios
dos programas de
aprendizagem.

A/C

Formalizar a parceria com
o Estado para oferta de
pelo menos 1 curso de
profissionalização a cada
dois anos.

Formalizar a parceria com
o Estado para a
construção de pelo menos
1 Centro Estadual de
Educação Profissional.
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EIXO 5 - DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO
N°

OBJETIVO

Ampliar a oferta do ensino
2 técnico e profissionalizante
no município.

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

EIXO DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

A/C

Prefeitura Muncipal (Central
de Treinamento).

Gestão da Política
Promoção de
Direitos

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

2.3 Viabilizar estrutura para
o Estado ofertar curso de
profissionalização no
formato EAD, conforme
proposta do Plano Decenal
Estadual.

Formalizar a parceria com
o Estado para oferta de
curso em EAD.
Ofertar a estrutura física e
tecnológica para
realização dos cursos.

2017-2019

Parceria consolidada.
Oferta da estrutura
necessária para a
realização dos cursos.

2.4 Firmar parceria com o
Estado para ofertar no
município, cursos técnicos
aos filhos de pequenos
agricultores, conforme ação
proposta no Plano Decenal
Estadual.

Formalizar a parceria com
o Estado para oferta de
pelo menos 1 curso de
profissionalização ao ano.

2017-2019

Parceria consolidada.
Número de cursos
ofertados.

A/C

Prefeitura Municipal

Gestão da Política
Promoção de
Direitos

2.5 Ampliar o Programa
Guarda-mirim no município.

Aumentar em pelo menos
10% o número de vagas
anuais.* Descentralizar o
programa.

2017-2026

Números de vagas
ofertadas. Regiões
atendendidas pela
descentralização.

A/C

SEMAS e instituições
parceiras.

Promoção de
Direitos

2.6 Buscar parcerias para
ampliação dos cursos de
aprendizagem ofertados no
município.

Ampliar a oferta anual em
pelo menos 2 cursos.

2017-2026

Número de cursos
ofertados.

A/C

Prefeitura Muncipal

Gestão da Política
Promoção de
Direitos
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EIXO 6 - FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
N°

1

2

3

OBJETIVO

Fortalecer o CMDCA através de
instrumentalização técnica e
melhorias das estruturas para o
exercício de suas funções

Fortalecer o Conselho Tutelar
através de instrumentalização
técnica e melhorias das
estruturas para o exercício de
suas funções

Divulgar o ECA fortalecendo e
reafirmando seus preceitos

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

1.1 Elaborar e implementar
um Plano de Capacitação
Continuada para os
Conselheiros Municipais

Capacitar 100% dos
Conselheiros de Direito de
São José dos Pinhais

2017-2018

Número de
Conselheiros
Capacitados

2019

CMDCA

1.2 Diagnosticar as
estruturas e condições de
trabalho do CMDCA

Elaborar ao menos 1
diagnóstico a cada dois anos

2017/2018

Diagnóstico realizado

2019

CMDCA/ SEMAS

Censo totalmente
monitorado

Permanente

Porcentagem do censo
monitorado

Permanente

CMDCA/Comissão do
Plano Decenal/Serviços
do SGD

Capacitar 100% dos
Conselheiros Tutelares de
São José dos Pinhais

2017-2026

Plano elaborado e
implementado

Bienal

CMDCA/ SEMAS

2017/2026

Diagnóstico realizado

No mínimo
cinco
diagnósticos
realizados

CMDCA/SEMAS

2017-2026

a)Porcentagem dos
conselheiros tutelares
capacitados
b)porcentagem do
SIPIA monitorado

Permanente

CMDCA/SEMAS

1.3 Monitorar o
preenchimento do CENSO
SGD
2.1 Elaborar e implementar
um Plano de Capacitação
Continuada para os
Conselheiros Tutelares
2.2 Diagnosticar as
estruturas e condições de
trabalho do Conselho
Tutelar
2.3 Incentivar e Monitorar o
preenchimento do SIPIA CT
WEB

01 Diagnóstico das
estruturas e condições de
trabalho realizadas a cada
dois anos
a)Capacitação técnica de
100% dos Conselheiros
Tuelares; b)Preenchimento
do SIPIA CT WEB totalmente
Monitorado

2.4 Garantir melhorias ou
construções de instalações
físicas, aquisição de
equipamentos e mobiliário
para o Conselho Tutelar

Melhorias e/ou construções
de instalações físicas
realizadas

2019/2020

Melhorias realizadas

2020

CMDCA/SEMAS

3.1 Providenciar exemplares
do ECA para distribuição
dirigida

Exemplares do ECA
disponíveis para dsitribuição
dirigida

2017/2026

Número de exemplares
produzidos

Permanente

CMDCA/SEMAS

3.2 Manter a versão digital
do ECA no Portal da
Prefeitura

Versão Digital do Eca no
Portal

2017/2026

Permanência da Versão
digital do ECA no Portal

Permanente

CMDCA/SEMAS

3.3 Realizar seminários
alusivos ao ECA

Realizar ao menos 01
seminário a cada 02 anos

2017/2026

Número de seminários
realizados

Bienal a
partir de
2017

CMDCA/SEMAS

3.4 Garantir a produção e
distribuição do ECA em
versão condensada e
ilustrada

Versão condensada e
ilustrada do ECA disponíveis
para distribuição

2017/2026

Número de exemplares
produzidos

Permanente

CMDCA/SEMAS
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EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS
CONANDA

EIXO 6 - FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MONITORAMENTO
N°

4

OBJETIVO

Divulgar e Acompanhar a
Implementação do Plano
Decenal Municipal e
Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente

AÇÕES

5

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

4.1 Instituir via Decreto
Municipal a Comissão
Intersetorial de Referência
para articular a
implementação do PDMDCA
4.2 Elaborar estratégia de
comunicação do PDMDCA

Decreto Publicado e
Comissão Instituída

2017

Comissão instituída

2017

CMDCA e Executivo Municipal

Estratégias de comunicação
elaboradas

2017

Estratégia
Elaborada

2018

Comissão do Plano Decenal

4.3 Realizar audiências
públicas e seminários de
avaliação do PDMDCA

Realizar ao menos 01
audiência pública a cada 03
anos

2019/2022/20
26

No mínimo 3
Audiências públicas
realizadas

2026

Comissão do Plano Decenal

4.4 Produzir relatórios de
acompanhamento e
avaliação do PMDDCA

No mínimo um relatórios
anual de acompanhamento
e avaliação do PMDDCA
produzidos

A partir de
2017 - um
relatório ao
ano

No mínimo 10
relatórios
produzidos

2026

Comissão do Plano Decenal

2017

Plano Estadual dos
Direitos da Criança
e do Adolescente
divulgado e
implementado

Permanente

Comissão do Plano Decenal

a partir de
2018

Cinco encontros ou
palestras ou
seminários
realizados

Bienal

CMDCA/SEMAS/SEMED/NRAMSul

a partir de
2018

Cinco encontros ou
palestras ou
seminários
realizados

Bienal

CMDCA/SEMAS/SEMED/NRAMSul

2018 a 2026

Uma campanha
realizada ao ano

Permanente

CMDCA

2019/2020

Porcentagem
Instituições de
ensino público e
privadas
capacitadas

2021

CMDCA/SEMED/NRAMSul

4.5 Apoiar a SEDS nas ações
de divulgação e
implementação do Plano
Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente
5.1 Realizar seminários,
palestras e encontros com
crianças e adolescentes para
incentivar o exercício da
cidadania
Sensibilizar, Mobilizar e
Formar Crianças e
Adolescentes quanto a seu
papel como sujeitos de
direitos na construção de
políticas públicas e na
efetivação da cidadania,
estimulando o
protagonismo infantojuvenil

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

5.2 Incentivar a criação e
fortalecimento de grêmios
estudantis nas escolas
municipais e estaduais
5.3 Desenvolver campanhas
que estimulem o
reconhecimento de crianças
e adolescentes como
sujeitos de direito
5.4 Incentivar a criação de
programas que estimulem o
protagonismo no ensino
público e privado

Referendar o Plano Estadual
em todas as ações
desenvolvidas na divulgação
do Plano Municipal
No mínimo um evento
como: encontros ou
seminários ou palestras com
crianças e adolescentes
realizados a cada dois anos
Incluir a temática dos
grêmios nos seminários
,palestras e encontros do
exercício da cidadania
referido na meta anterior
Campanhas anuais que
estimulem o
reconhecimento de crianças
e adolescentes como
sujeitos de direito realizadas
Capacitar Diretores e
pedagogos de 100% das
instituições ensino público e
privado sobre protagonismo
infantojuvenil
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EIXO 6 - FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MONITORAMENTO
N°

6

7

OBJETIVO

Ampliar e fortalecer os
espaços de participação
social na elaboração,
execução e controle da
Política da Criança e do
Adolescente

Garantir a aplicação dos
Planos Municipais
relacionados à Criança e
ao Adolescente

8

Qualificar servidores

9

Garantir a ampliação do
quadro funcional para
atender as ações
propostas no PMDDCA

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

Estimular a participação da
sociedade civil nas audiências
públicas, conferências, reuniões
ordinárias dos Conselhos
municipais de Direitos

Divulgação de 100% de
audiências públicas,
conferências, reuniões
ordinárias dos Conselhos
Municipais de Direitos

Campanha de fomento a
participação dos pais nas
Associações de Pais e Mestres das
Escolas

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

2017 a 2026

Porcentagem eventos
divulgados

2026

Conselhos de
Direitos/Executivo Municipal

Uma campanha Anual

2018/2026

Campanha realizada

2026

SEMED/NRAMSul

Estimular a participação da
sociedade civil nos processos de
escolha para Conselheiros
Tutelares e Diretores de Escolas

Uma campanha de a cada
processos de escolha para
Conselheiros Tutelares e
Diretores de Escolas
sobre a importância da
participação popular

2018/2026

Número de Eleitores

Permanente

CMDCA/SEMAS/SEMED/NRA
MSul

Garantir a implantação do Plano
Municipal do SINASE, do PETI, do
Plano de Enfrentamento às
Violências, Plano de Educação,
Plano de Assistência Social e
Plano da Saúde

100% das ações dos
Planos implantadas

2018 a 2026

Planos
implementados

2026

Comissões de trabalho dos
Planos

2017/2018

Planos elaborados

2019

CMDCA e Secretarias
Municipais

2019

Número de agentes
capacitados

2020

CMDCA/Secretarias
Municipais/Serviços do SGD

Plano Elaborado

2018/2019

Plano elaborado

2020

Executivo Municipal

Equipe completa
conforme SUAS

2019/2020

Equipe ampliada

2021

SEMAS

Elaborar o Plano Municipal da
Primeira Infância e o Plano
Municipal de Convivência Familiar
e Comunitária
Elaborar e executar plano de
formação/capacitação, em nível
básico, intermediário e avançado
para todos os agentes envolvidos
na rede municipal e no SGD
Elaborar plano para viabilizar a
ampliação e adequação do
quadro funcional
Compor a equipe do PAEFI para
garantir o acompanhamento de
100% das famílias cujos jovens
respondem alguma medida
socioeducativa conforme SUAS

Plano Municipal da
Primeira Infância e o
Plano Municipal de
Convivência Familiar e
Comunitária elaborados
90% de todos os agentes
envolvidos na rede
municipal e no SGD
capacitados conforme
plano de formação
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EIXO 6 - FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MONITORAMENTO
N°

10

11

12

13

OBJETIVO

Acompanhar o orçamento
público com foco na
infância e adolescência

Mapear e articular o
funcionamento do SGD e
das redes locais de
proteção

Criar campanha de
sensibilização anual sobre
a Política da Criança e do
Adolescente
Realizar diagnóstico de
necessidades loco
regionais comuns a São
José dos Pinhais e demais
municípios da região
metropolitana visando
projetos via consórcio

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

AÇÕES

METAS

PRAZO DE EXECUÇÃO

INDICADORES DE
RESULTADO

Inserir no PPA na LDO e na
LOA as ações do PMDDCA,
conforme conferências
municipais e audiências
públicas

100% das Ações do
PMDDCA inseridas

2017 a 2026

Ações Contempladas

Permanente Secretarias Municipais

Intensificar campanhas de
destinação de renúncia
fiscal do imposto de Renda
de pessoas físicas e jurídicas
para o FMDCA

Realizar campanhas anuais
sobre a importância do
FMDCA

2018 a 2016

Uma campanha por
ano e aumento das
arrecadações

Permanente

CMDCA/SEMAS

Realizar campanhas de
doações para o FMDCA

Realizar ao menos 01
campanha a cada 02 anos

2018/2020/2022/
2024/ 2026

Campanhas realizadas Permanente

CMDCA/SEMAS

Implementar o OCA no
Município

OCA Implementado

2019/2020

OCA Implementado

2021

SEMPLADE

Mapear e articular o
funcionamento do SGD
incluindo programas,
protocolos e fluxos
existentes

100 % do funcionamento do
SGD incluindo programas,
protocolos e fluxos
existentes mapeados e
articulados

2018/2019

Funcionamento do
SGD mapeado e
articulado

2020

CMDCA/Serviços do
SGD

Articular reuniões
periódicas com
representantes das
instituições do SGD para
aprimoramento e
implantação de programas,
protocolos e fluxos

Reuniões trimestrais com
representantes das
instituições do SGD para
aprimoramento e
implantação de programas,
protocolos e fluxos

2018 a 2026

Quatro reuniões ao
ano

Permanente

Comissão do Plano
Decenal/Serviços do
SGD

Realizar ao menos 01
campanha a cada 02 anos

Cinco Campanhas
Realizadas

2018/2019

Campanhas realizadas

Bienal

CMDCA

Realizar Diagnóstico

Diagnóstico de realizado

2020

Diagnóstico realizado

2021

Executivo Municipal
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EIXO 6 - FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MONITORAMENTO
N°

14

OBJETIVO

Estruturar e aprimorar a
operacionalização dos
sistemas de informação,
identificação e notificação no
Município

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEL E
CORRESPONSÁVEL

Implementar a
operacionalização da Ficha
de Notificação Obrigatória
(FNO)

Capacitar 100% dos
profissionais da rede de
proteção

2019/2020

Porcentagem de
profissionais
capacitados

2026

SEMS

Implementar a
operacionalização do
SINAM

Operacionalização do
SINAN implementada

2019/2020

Operacionalização do
SINAN implementada

2026

SEMS

Implementar a
operacionalização do SIPIA
CT WEB

Operacionalização do
SIPIA implementada

2018/2019

Operacionalização do
SIPIA implementada

2026

CMDCA/SEMAS

Realizar capacitação nos
sistemas de informação,
identificação e notificação

100% de profissionais
capacitados

2019/2020

Número de
profissionais
capacitados

2026

Secretarias Municipais

100 % da Alimentação
Monitorar e acompanhar a
dos sistemas de
alimentação dos sistemas
informação, identificação
de informação,
e notificação monitorados
identificação e notificação
e acompanhados

2018 a 2026

Porcentagem do
monitoramento
realizado

Permanente CMDCA/SEMAS/SEMED/SEMES

Monitorar e analisar a
qualidade dos dados dos
sistemas de informação,
identificação e notificação

100% dos dados
monitorados e analisados

2018 a 2026

Porcentagem do
monitoramento
realizado

Permanente CMDCA/SEMAS/SEMED/SEMES

100% dos termos
mantidos

2018 a 2026

Porcentagem de
Termos de
Cooperação Mantidos

Permanente

Executivo Municipal/Ministério
Público e Poder Judiciário

Executivo Municipal/SESP

15

Apoiar o reordenamento da
Vara da Infância e Juventude

Manter e ampliar os
termos de cooperação
técnica com o Ministério
Público e o Poder
Judiciário

16

Apoiar a criação da Delegacia
Especializada para o
atendimento da criança e do
adolescente

Manter e ampliar os
termos de cooperação
técnica com a SESP

100% dos termos
mantidos

2018 a 2026

Porcentagem de
Termos de
Cooperação Mantidos

Permanente

17

Promover ações de
prevenção e combate ao
bullying e cyberbullying

Realizar campanhas anuais
de prevenção, orientação e
combate ao bullying e
cyberbullying

1 campanha /ano

2018 a 2026

Número de
campanhas realizadas

Permanente CMDCA/SEMAS/SEMED/SEMES
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5 ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
5.1 QUADRO ANÁLISE DAS PRIORIDADES
AÇÃO

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
DECENAL

X

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

X

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

X
X

SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE
RESULTADOS

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

AVALIAÇÃO FINAL
ATUALIZAÇÃO DO MARCO
SITUACIONAL

X
X
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