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INTRODUÇÃO 

  

O Plano Decenal é um desdobramento da 8ª Conferência Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e prevê as diretrizes da Política Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente para os próximos dez anos. Sua principal finalidade é 

articular as várias políticas setoriais voltadas ao público infanto-juvenil, além de 

orientar a implementação de políticas que efetivamente garantam os direitos de 

crianças e adolescentes. Após a elaboração do plano nacional ficou sob 

responsabilidade do estado e dos municípios a construção dos seus respectivos planos.  

Do ponto de vista de planejamento público, mesmo que o país já venha 

acumulando experiências de elaboração de planos decenais em vários setores, a 

edição de um Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

representam uma iniciativa pioneira na área. Em razão do tamanho da população de 

crianças e adolescentes e das dimensões continentais do Brasil, trata-se também de 

uma experiência inédita na América Latina. 

Ao que consta, na história do planejamento público no país a primeira 

experiência de planejamento de mais longo prazo, para além dos tradicionais períodos 

de gestão, resultou no Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social 

(PNDES), elaborado pelo IPEA, para o período entre 1967 a 1976, durante os governos 

militares. Contudo, esse Plano não chegou a ser executado. A partir de então, poucos 

planos de mais longa duração foram elaborados: o Plano Decenal de Educação (2001-

2011), o Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica (2003-2012) e o Plano Decenal 

do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (2006-2015). Com exceção do PNDES, os 

demais são referentes às políticas 

setoriais ou temáticas.  

 

Por isto, o Programa Nacional dos Direitos Humanos- PNDH em suas três  

edições de 1996-2010 se constitui em referência basilar para o Plano Decenal, em 

especial porque ao focar na garantia dos direitos humanos aponta para uma 

diversidade de ações, envolvendo compromissos de várias áreas do governo. Cabe 

ressaltar que o PNDH 3 apresenta uma consolidação das 50 conferências nacionais 

temáticas realizadas e foi subscrito por 31 ministérios, com aprovação de vários 

conselhos setoriais, entre os quais o CONANDA.  

 

Em relação aos vários segmentos priorizados, criança e adolescente é aquele 

que prevê o maior número de ações programáticas (79, ou seja, 27% do total).  

Seguindo a direção do PNDH 3, pretende-se que o Plano Decenal dos Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente também se constitua em plano articulador de 
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várias políticas setoriais, fortalecendo os postulados da universalidade, indivisibilidade 

e interdependência dos direitos. Como as diretrizes de uma política voltada à infância 

e adolescência necessitam incorporar as referências aprovadas em vários planos 

setoriais ou temáticos vigentes e relacionados a esse segmento etário (e isso envolve 

praticamente o conjunto das políticas sociais), para efeitos da formulação do Plano 

Decenal foram selecionados alguns objetivos estratégicos, o que significa também 

circunscrever metas e ações. Entretanto, considera-se que tal seleção atende à 

condição central de incidência direta para a garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes, ao mesmo tempo em que foram levadas em conta as proposições que 

mais possibilidades teriam de serem concretizadas mediante uma abordagem 

intersetorial. 

 

O Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente 

do Município de Treze Tílias segue as normativas estabelecidas na resolução 171 de 04 

de dezembro de 2014, a qual estabelece os parâmetros para discussão, formulação e 

deliberação dos planos decenais dos direitos humanos da criança e do adolescente em 

âmbito estadual, distrital e 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. 

Sua realização dar-se-á de forma articulada e intersetorial e tem por objetivo  

junto a comissão intersetorial, nomeada pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente  conforme Resolução nº 07/2016 – CMDCA Treze Tílias SC, 

definir o plano de atividades para discussão e elaboração do plano decenal; articular 

junto à órgãos e entidades integrantes do Sistema de Garantia de Direitos sua 

participação na discussão e na elaboração do plano; assegurar a participação efetiva 

de crianças e adolescentes no processo de discussão e elaboração do plano; fazer um 

levantamento de dados sobre as políticas públicas e setores que atendem crianças e 

adolescentes direta ou indiretamente para traçar um diagnóstico e a partir dele, 

seguindo as diretrizes e objetivos já estabelecidos no plano nacional, elaborar as 

propostas, metas e ações para os próximos dez anos, o qual deverá ser revisto e 

acompanhado por uma equipe de monitoramento para a real efetivação e por fim 

submeter a minuta do plano decenal à consulta pública local, seja por audiência 

pública, consulta virtual ou outro mecanismo participativo equivalente.  

Vale ressaltar que a intenção é de que cada setor pertencente à Comissão 

Intersetorial forneça informações acerca de crianças e adolescentes para ser 

trabalhado com informações mais próximas da realidade do Município de Treze Tílias e 

seguiu a seguinte metodologia: Criação da Comissão Intersetorial; Nomeação da 

Comissão Intersetorial, Contratação de assessoria técnica, Estruturação do Plano, 
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Reuniões com a Comissão, Reuniões com os setores para fazer o levantamento do 

diagnóstico, Elencar as propostas, metas, prazos e monitoramento, Apresentação da 

minuta do Plano Decenal para o CMDCA e após aprovação, realizar audiência pública. 

A iniciativa do município em priorizar a elaboração do Plano Municipal 

Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de forma planejada, 

organizada técnica e qualificada, reflete o olhar e a importância que os gestores 

municipais têm a respeito desta política pública.  
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1 PRINCÍPIOS  

Tem a finalidade de guiar e orientar os princípios orientadores do plano, no 

qual será abordado os artigos de 1º a 6º do ECA e outras questões como o que se 

entende por: Universalidade dos Direitos com Equidade e Justiça Social, Igualdade e 

Direito a Diversidade, Prioridade Absoluta para Criança e Adolescente, Participação e 

Controle Social. 

A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 do Estatuto da Criança em seus artigos 

de 1º a 6º destaca:  

 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.  

Art. 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.  

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este 

Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.  

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 

fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade.  

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:   

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;  

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;   

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;  

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude.  

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.  
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Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela 

se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e 

a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

1.1 UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS COM EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 

A noção de universalidade dos direitos está intrinsecamente ligada à dignidade 

da pessoa humana e à igualdade. Todos os seres humanos possuem a mesma condição 

de humanidade e, por isso, são dignos de igual proteção jurídica. Portanto, a igualdade 

é à base da universalidade dos direitos, sendo que a condição de ser pessoa é o único 

requisito para sua titularidade.  

Em um contexto de diversidades e desigualdades socioculturais, relacionar o 

conceito de universalidade dos direitos ao de equidade e justiça social implica 

reconhecer as especificidades e 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 sejam respeitadas em sua condição de humanidade e tenham seus 

direitos fundamentais devidamente efetivados.  

1.2 IGUALDADE E DIREITO À DIVERSIDADE 

Todas as pessoas têm direito a ser respeitadas e valorizadas da mesma forma 

pelo Estado e pela sociedade, de modo que não são cabíveis tratamentos 

discriminatórios ou preconceituosos. O direito à igualdade das crianças e adolescentes 

assenta-se na premissa de que todos eles, “independentemente da situação fática em 

que se encontrem, merecem igualdade jurídica, 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 

indivíduos como pessoas genuinamente humanas, ricas em diversidades culturais, 

étnico-raciais, econômicas e sexuais, dentre inúmeras outras formas concretas de 

expressão humana. O direito à diversidade revela-se como uma faceta da igualdade, 

implica reconhecer e respeitar a pluralidade humana em suas mais variadas 

manifestações. 

Não se permite, nessa perspectiva, a discriminação das crianças e dos 

adolescentes em razão da raça, cor, nacionalidade, origem, sexo, religião, opinião, 

status social, incapacidade ou qualquer outra circunstância sua, de seus pais ou 

responsáveis. Todas as crianças e os adolescentes, independentemente de suas 
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características pessoais, são dignos do mesmo respeito, valorização e da mesma gama 

de direitos fundamentais.  

1.3 PRIORIDADE ABSOLUTA PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

O direito à prioridade absoluta assegurado às crianças e aos adolescentes 

contempla a primazia em receber proteção e socorro, precedência no atendimento 

nos serviços públicos e preferência na formulação e execução das políticas e, ainda, na 

destinação de recursos públicos. Exigem-se, pois, comportamentos positivos por parte 

da sociedade e do poder público em 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 assegurada a absoluta prioridade às crianças e aos adolescentes. 

A prioridade absoluta tem como finalidade a concretização dos direitos 

fundamentais das crianças e dos adolescentes, viabilizando sua efetividade e 

garantindo-lhes, assim, o pleno desenvolvimento físico, mental e intelectual, com a 

satisfação não somente das necessidades básicas, mas das condições que propiciem 

uma vida digna e de qualidade.  

1.4 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

A formulação das políticas públicas de atendimento aos direitos das crianças e 

dos adolescentes e 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 nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos 

deliberativos e controladores das ações em todos 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 como entidades sociais ou sob a forma de organizações não 

governamentais, são responsáveis, ainda, por executar parcela das políticas públicas 

para as crianças e os adolescentes, com fulcro 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 das crianças e dos adolescentes. Destacam-se nessa função os conselhos de 

direitos, de composição paritária 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 
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fiel cumprimento não apenas do princípio da prioridade absoluta à criança e ao 

adolescente, mas também de todos os demais princípios que regem a administração 

pública (DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 2011, p.141-142).  

2 MARCO LEGAL 

Para darmos início sobre o tema direitos humano da criança e do adolescente é 

necessário falar sobre as normatizações internacionais que tratam sobre o assunto, e 

para isso, é importante realizar uma breve introdução sobre o processo histórico que 

levou à criação dos principais documentos internacionais, bem como destacar os 

documentos nacionais que fazem parte dessa história. 

2.1 MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

Inicialmente, a infância não era percebida como uma categoria diferenciada 

dos adultos. Foi a partir de meados do século XVII que esta parte da população 

começou a ser identificada como tal pela sociedade. Antes dessa época, a infância era 

considerada como um “período de total dependência física, após o qual se adentrava 

imediatamente no mundo dos adultos” (MENDEZ; COSTA, 1994, p.12). Começa então a 

ocorrer um processo sociocultural de descobrimento-invenção da infância, processo 

este que contará com a participação essencial da instituição escola, que, juntamente 

com a família, passou a cumprir funções de controle e socialização (MENDEZ; COSTA, 

1994, p.12-13). 

As movimentações sociais ocorridas posteriormente, com o processo de 

industrialização e a progressiva concentração de pessoas nas áreas urbanas, 

resultaram no surgimento de uma camada da população marginalizada que gerou 

imensa quantidade de crianças e adolescentes que não tinham acesso à nova 

instituição escola. Essa parcela da população de crianças marginalizadas e excluídas da 

escola acabava, em sua maioria, inserida de forma precoce no mundo do trabalho, em 

condições subumanas de exploração, em situação de profunda miséria e com 

elevadíssimas taxas de mortalidade (MACHADO, 2003, p.29). 

A partir desse quadro de profunda exclusão social, muitas crianças e 

adolescentes se envolveram com a prática de “crimes”, e assim passaram a ser 

encarados pela sociedade, a partir do estigma da pobreza-delinquência. Dessa forma, 

o aumento do envolvimento de crianças e adolescentes com os crimes fez com que 

eles fossem vistos como perigosos e como um “incômodo” pela sociedade. 

Em face dessas questões, o século XIX foi marcado pela busca por conceber e 

colocar em prática mecanismos que iriam recolher e “proteger” aqueles que foram 

expulsos ou não tiveram acesso ao mundo escolar (MENDEZ; COSTA, 1994, p.16) e 

estavam marginalizados, explorados e/ou “delinquentes”. É nesse cenário, com 
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práticas sociopenais de “proteção e segregação”, que surgem os tribunais de menores 

e as leis envolvendo crianças e adolescentes, quando, em 1899, surge o primeiro 

desses tribunais, em Illinois, Estados Unidos (MENDEZ; COSTA, 1994, p.18). 

No entanto, sob o manto de suposta proteção, as práticas estatais eram 

marcadas pela repressão e segregação dessas crianças e adolescentes. Os adolescentes 

“delinquentes” eram alojados de forma indiscriminada com os adultos, com péssimas 

condições de tratamento, sendo que inexistiam normas específicas para esses 

adolescentes. Diante desses abusos, surgiram movimentos sociais que defendiam os 

direitos da criança e do adolescente. Contudo, a partir da criação do primeiro tribunal 

de menores, em que subsistia a lógica de que as crianças e os adolescentes eram 

meros objetos da “compaixão-repressão” do mundo adulto, até seu reconhecimento 

como sujeitos de direitos foi um longo processo (MENDEZ; COSTA, 1994, p.34). 

1.1.1 Documentos Internacionais 

Nesse processo, destacam-se alguns documentos internacionais que merecem 

ser mencionados. As primeiras discussões internacionais sobre os direitos da criança 

vieram à tona com a Declaração dos Direitos da Criança, chamada também de 

Declaração de Genebra, aprovada pela extinta Assembléia da Sociedade das Nações, 

em 1924. Esse documento estabelecia alguns deveres do adulto na proteção física e 

moral da criança e serviu de base para que a Organização das Nações Unidas (ONU), 

em 1949, inserisse a questão dos direitos da criança no artigo 25º da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, que reconheceu que as crianças eram dignas de 

cuidados e proteção especiais (RENAUT, 2002; ROSEMBERG; MARIANO, 2010). 

No entanto, o primeiro documento que versou especificamente sobre os 

direitos da criança e do adolescente e que teve impacto internacional visando ao pleno 

reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direito foi a Declaração 

dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia Geral da ONU, em 1959. Esta 

normativa representa a ruptura internacional dos paradigmas das políticas públicas 

para as crianças e os adolescentes, marcadas pelo espírito jurídico “protecionista 

salvador”, que considerava os menores de idade como objeto de caridade e de 

repressão. Iniciou-se, assim, um processo rápido de movimentação internacional e 

modificação das ideologias, que culminaria na consagração das crianças e dos 

adolescentes como sujeitos de direitos (MENDEZ; COSTA, 1994, p.49). 

A Declaração instituiu novos valores para a ordem jurídica internacional no que 

se refere aos direitos das crianças e dos adolescentes, estabelecendo direitos 

fundamentais de caráter universal. Reconheceu-se que, pelo fato de estarem em 

desenvolvimento, em razão da falta de maturidade física e intelectual, as crianças 

necessitam de proteção e cuidados especiais, notadamente de proteção jurídica 

adequada, tanto antes como depois do nascimento.  
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Por meio de seus princípios, buscou-se conferir a todas as crianças, sem 

qualquer forma de diferenciação ou discriminação, os direitos básicos e essenciais ao 

pleno desenvolvimento. A Declaração teve o intuito, ainda, de engajar os pais, as 

organizações voluntárias e o Estado para a necessidade de reconhecimento dos 

direitos e do efetivo empenho na sua aplicação através de medidas legislativas. Nessa 

toada, foram fixados princípios básicos que deveriam ser seguidos nos países 

signatários, tais como direito a cuidados pré-natais; adequadas condições de 

habitação, alimentação e cuidados médicos; atenção especial às crianças deficientes; 

educação gratuita e obrigatória; convivência familiar e priorização de socorro e 

proteção contra violências e exploração. 

A Assembléia Geral da ONU adotou as Regras Mínimas das Nações Unidas para 

a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, em 1985, conhecidas como 

Regras de Beijing. Esse documento estabelece o princípio da legalidade no caso de 

prática de ato infracional, além da necessidade de mobilização por parte dos Estados 

na implementação de condições adequadas ao saudável e pleno desenvolvimento das 

crianças e dos adolescentes.  

O objetivo era promover seu bem-estar a fim de reduzir a necessidade de 

intervenção legal, bem como atender de modo efetivo, equitativo e humano a situação 

dos jovens que praticassem atos infracionais.  

As Regras de Beijing fixaram diretrizes para o atendimento dos adolescentes 

praticantes de ato infracional. A proteção e promoção de seus direitos fundamentais 

deveriam ser observadas tanto no momento da averiguação do cometimento de ato 

infracional como a posterior, na aplicação das medidas cabíveis. Precisariam ser 

respeitadas as garantias processuais básicas para um processo imparcial e justo, como 

a presunção de inocência, a defesa técnica, o direito ao contraditório, além do 

essencial respeito à intimidade, com o sigilo processual. Instituíram-se também a 

necessidade de a medida aplicada ser proporcional e respeitar as condições de 

maturidade dos adolescentes. Havia a previsão, ainda, da possibilidade de concessão 

de remissão, sendo que, dentre a pluralidade das medidas a serem aplicadas, a 

privação de liberdade deveria ser excepcional e como última ratio. 

Ressaltou-se a necessidade de profissionalização das pessoas que trabalham 

com os adolescentes privados de liberdade, bem como o ensino e capacitação 

profissional destes, a fim de viabilizar sua reintegração social. Os jovens 

institucionalizados deveriam ser internados em estabelecimentos ou recintos 

separados dos detidos adultos. Foi estabelecida a necessidade de pesquisa e 

elaboração de políticas envolvendo os jovens e as razões da prática de atos 

infracionais. 
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Caminhando na evolução mundial dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

é aprovada com unanimidade, pela Assembléia Geral da ONU, a Convenção sobre os 

Direitos da criança, em 20 de novembro de 1989. A Convenção reafirma os princípios e 

direitos elencados na Declaração e vai além, exigindo dos Estados ações para a 

concretização desses direitos, impulsionando transformações efetivas na realidade das 

crianças e dos adolescentes. 

Em seu preâmbulo, são ressaltados os direitos inerentes à dignidade da pessoa 

humana e os valores universais da paz, justiça e liberdade. Corrobora-se a necessidade 

de cuidados e proteção especiais às crianças, considerando que elas têm condição 

especial de estar em desenvolvimento e possuem maior fragilidade e vulnerabilidade 

em diversos aspectos. Enfatiza-se também o papel essencial da família no 

desenvolvimento de um ambiente adequado que viabilize que a criança atinja todas as 

suas potencialidades e possa se tornar um adulto pleno. 

A Convenção representou uma ruptura ideológica no campo dos direitos da 

infância e adolescência. Nesse sentido, Mendez e Costa (1994, p.41) ressaltam que:  

Os méritos centrais da Convenção são constituídos por dois aspectos de naturezas 

diferentes. Por um lado, no que se refere ao seu conteúdo, oferece elementos preciosos para 

toda mudança de caráter legislativo que pretenda considerar a infanto-adolescência como 

sujeito de direito e, nunca mais, como objeto de compaixão (poderia afirmar-se que, 

praticamente, todas as “legislações de menores” da América Latina são colocadas senão na 

ilegalidade, pelo menos, na ilegitimidade pela Convenção). Por outro lado, são fundamentais 

seus efeitos no plano da sensibilização, não só da opinião pública como também dos 

movimentos sociais que começam agora a se ocupar seriamente da dimensão jurídico-

institucional da condição da infanto-adolescência. 

Surgiu um novo consenso sobre a internação e as medidas de privação de 

liberdade, pois se observou que quanto mais os adolescentes eram segregados mais 

difícil se tornava sua reinserção na sociedade. Consoante todos os instrumentos 

internacionais já citados, a internação passou a ser considerada como medida de 

última instância, em caráter excepcional, devendo ter a mínima duração possível, 

premissas adotadas pelo Estatuto, conforme será esmiuçado em momento oportuno 

(MENDEZ; COSTA, 1994, p.50). 

A Convenção significou, um marco universal essencial na concretização dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, demonstrando a efetiva importância do 

engajamento da ordem internacional nesse contexto. Esse documento estabeleceu 

uma normativa de caráter universal com força cogente sobre os direitos das crianças e 

dos adolescentes. A Convenção representa um consenso de que alguns direitos básicos 

são universalmente aceitos “e que são essenciais para o desenvolvimento completo e 

harmonioso de uma criança. Representa, em definitivo, o instrumento jurídico 
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internacional mais transcendente para a promoção e o exercício dos Direitos da 

Criança” (Plano Decenal Do Estado do Paraná apud Pereira, 2012). 

Veronese (1999, p.97-98) também ressalta a crucial importância da Convenção 

dentre os documentos internacionais e para a garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes, visto que a Convenção tem natureza coercitiva, exigindo 

comportamentos por parte de cada Estado parte, diferenciando-se da Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, que somente sugeria princípios de natureza moral, 

não gerando obrigações para os Estados. Dessa maneira, a Convenção estabeleceu um 

conjunto de deveres e obrigações, com força de lei internacional, sendo que os 

Estados, além de não violarem seus preceitos, deveriam agir positivamente, instituindo 

ações e políticas para a promoção das medidas adotadas, sob pena de sanções por 

parte da comunidade internacional. Ademais, na busca de efetividade, foram 

instituídos instrumentos de controle para a verificação do cumprimento de suas 

disposições por parte de cada Estado parte. 

Foram terminantemente proibidas à detenção e a institucionalização de forma 

arbitrária, gerando um impacto fundamental na política da infância até então 

implementada. Assim, só poderia ser aplicada medida privativa de liberdade a partir 

do momento em que se passasse por um processo regular e imparcial de averiguação 

da prática de ato infracional, seguindo as garantias legais da ampla defesa, 

contraditório, presunção de inocência e legalidade.  

As Diretrizes das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil ou 

Diretrizes de Riad, de 1990, representaram mais um passo na conquista dos direitos 

das crianças e dos adolescentes. Esse documento reconheceu a necessidade de 

estratégias a fim de prevenir o envolvimento dos jovens em atos infracionais. As 

políticas de prevenção a serem instituídas em cada Estado deveriam observar a 

socialização e a integração de todas as crianças e jovens, particularmente por meio 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 deveria ser aceita a participação das 

crianças e dos jovens nos processos de socialização e integração, respeitados sua 

maturidade e desenvolvimento pessoal. Aos organismos governamentais caberia dar a 

máxima prioridade aos programas dedicados aos jovens e proporcionar recursos 

suficientes para a prestação de serviços adequados de assistência médica, saúde 

mental, nutrição, moradia e os demais serviços necessários, particularmente a 

prevenção e o tratamento do uso indevido de drogas, além de terem a certeza de que 

esses recursos chegarão aos jovens e serão realmente utilizados em seu benefício.  
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Os governos deveriam também promulgar e aplicar leis e procedimentos 

especiais para fomentar e proteger os direitos e o bem-estar de todos os jovens. 

Esforços deveriam ser feitos para estimular a interação e coordenação, de caráter 

multi e interdisciplinário, dos organismos e serviços econômicos, sociais, educativos e 

de saúde, do sistema judiciário, dos organismos dedicados aos jovens, à comunidade e 

ao desenvolvimento e de outras instituições pertinentes. 

As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados 

de Liberdade, aprovadas pela ONU em 1990, tiveram como preocupação essencial a 

proteção dos jovens privados de liberdade em todas as suas formas, de maneira 

compatível com os direitos humanos e liberdades fundamentais, e com vistas a se opor 

aos efeitos prejudiciais de todo tipo de detenção e a fomentar a integração na 

sociedade. Nesses termos, os países signatários deveriam utilizar instrumentos que 

garantissem comunicação adequada com o mundo exterior, como parte integrante do 

direito a um tratamento justo e humanitário. Deveria ser assegurado o pleno 

desenvolvimento dos jovens nas instituições com modalidades de assistência 

educativa, moral, espiritual e de outra índole que estejam disponíveis na comunidade 

e que sejam idôneas, em função das necessidades e dos problemas particulares dos 

jovens reclusos. Estabeleceu-se, ainda, a necessidade de viabilizar a reintegração social 

dos jovens após a privação de liberdade, com instrumentos e medidas direcionados a 

apoiá-los na reinserção familiar, profissional e na comunidade.  

Consoante entendimento de Mendez e Saraiva, esse conjunto de normas 

internacionais, composto pela Convenção, pelas Regras de Beijing, pelas Diretrizes de 

Riad e pelas Regras Mínimas, consubstanciam a Doutrina das Nações Unidas de 

Proteção Integral à Criança, enaltecidas por possuírem força cogente em todos os 

países signatários, provocando mudanças efetivas nas instituições e na atuação direta 

do Estado (MENDEZ; COSTA, 1994; SARAIVA, 2010). 

Depreende-se, dos marcos legais internacionais citados, que as crianças e os 

adolescentes progressivamente deixaram de representar um objeto das vontades e 

desígnios dos adultos e passaram a ser considerados como sujeitos de direitos, 

titulares de todos os direitos e deveres inerentes. Esse movimento internacional foi 

acompanhado diretamente pela legislação brasileira, como poderá ser verificado a 

seguir. 

2.2 MARCO LEGAL NACIONAL 

As primeiras leis brasileiras que tratam sobre o tema surgem na época da 

escravidão, com a Lei do Ventre Livre, que declarava livres todos os filhos de mulheres 

escravas nascidos a partir de 28 de setembro de 1871, data da promulgação da lei. 

Posteriormente houve alguns decretos e códigos que regulamentavam, ainda que de 
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forma secundária, a imputabilidade penal, a assistência social e o trabalho infantil, 

sem, contudo, assegurar proteção às crianças e aos adolescentes.  

Destacam-se o Código Criminal do Império (1830) e o Código Penal da 

República (1890), que continham disposições que determinavam o recolhimento dos 

adolescentes considerados então como delinquentes. 

Verifica-se que a primeira forma de ingresso das crianças e dos adolescentes no 

mundo jurídico se deu por meio de sua conduta considerada como lesiva à população, 

de modo que a preocupação com a sociedade precedia a proteção dos direitos 

fundamentais daqueles.  

A abolição da escravatura, ocorrida com a Lei Áurea em 1888, impulsionou os 

fenômenos da urbanização e da imigração sem que houvesse infraestrutura básica e 

recursos suficientes para abarcar todas as pessoas, o que gerou miséria e condições 

precárias de vida a grande parte da população. Esses fatos, aliados à intensificação da 

industrialização, refletiram intensamente sobre as famílias, causando enorme número 

de crianças abandonadas e “carentes” nas ruas, sujeitas a todo tipo de violências e 

necessidades.  

Diante dessa perspectiva, as primeiras iniciativas assistencialistas partiram de 

associações civis e religiosas, com as rodas ou casas dos expostos e os asilos de 

meninos, destinados a abrigar as crianças abandonadas por suas famílias, além de 

locais que ofereciam somente assistência médica ou alimentar. As crianças e os 

adolescentes nas ruas eram vistos como uma classe dependente e incapaz da 

população, tratados como objetos de caridade e assistência filantrópica. Contudo, 

essas ações isoladas e restritas de particulares não se mostraram suficientes para 

conter a severa situação de miserabilidade e abandono enfrentada pelas crianças e 

adolescentes (VERONESE, 1999, p.18).  

As crianças e os adolescentes “carentes” passaram por um processo histórico 

de marginalização socioeconômica, em que graves violações de direitos resultaram no 

ingresso precoce no trabalho, com condições subumanas de exploração e privação de 

acesso ao ensino.  

Com o agravamento dessas circunstâncias, bem como com as transformações 

do cenário sociopolítico do Brasil e a instituição da República, o problema da criança 

abandonada e carente passou a ser objeto de atenção e busca de providências efetivas 

por parte das instituições governamentais.  

Nesse contexto ocorreu a passagem para o século XX, em que crescia a 

população de crianças e adolescentes nas ruas, em situação de extrema pobreza e 

mendicância. Ademais, com o panorama de exclusão social, a quantidade de 

adolescentes envolvidos com “atos criminosos” aumentou, tornando-os motivo não só 
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de preocupação e cuidados, mas também de receios por parte da sociedade (RIZZINI 

apud VERONESE, 1999, p.22). 

As crianças pobres passaram a ser vistas sob o estigma da delinquência e 

consideradas como potencialmente perigosas, tendo em vista as péssimas condições 

de vida, carência de recursos econômicos e abandono físico, moral e afetivo. O 

entendimento dominante à época era de que as crianças que viviam nas ruas, 

rejeitadas por suas famílias, passavam por extremas necessidades, e, sem instrução 

moral e educacional, tornavam-se potencialmente perigosas e tendentes a praticar 

delitos. Criava-se, assim, uma equivocada interligação conceitual entre pobreza e 

delinquência (VERONESE, 1999, p.22). 

Esse processo de identificação entre infância socialmente desvalida e 

delinquente é de cunho estritamente ideológico, pois, como ressalta Martha Toledo de 

Machado:  

Tal mecanismo histórico é estritamente ideológico porque nasceu e se desenvolveu 

sempre e em todas as comunidades absolutamente desvinculado da realidade fática. Isso 

porque, se é fato que boa parte dos jovens autores de condutas criminosas era e é oriunda dos 

segmentos menos favorecidos da população, também é fato que a imensa maioria das crianças 

desvalidas nunca praticou nenhum ato definido como crime, seja no Brasil do século XX, seja 

na Europa ou nos Estados Unidos dos séculos XVIII e XIX. Pese, repito, tal circunstância fática, 

por uma perversa inversão das premissas, toda infância desvalida passou a ser vista como 

delinquente (MACHADO, 2003, p.32). 

Se antes as crianças e adolescentes eram dignos de caridade, a mentalidade da 

assistência passou, em um segundo momento, a ser pautada na forte repressão e na 

institucionalização. As ações impostas às vítimas de abandono e violências eram as 

mesmas aplicadas aos adolescentes infratores: o recolhimento em abrigos. Ainda, as 

medidas aplicadas eram semelhantes às dos adultos, sem qualquer especificidade ou 

respeito às suas condições. As crianças e os adolescentes se tornaram objetos do 

controle social, eram vistas com hostilidade e segregados em instituições de 

internação, em locais afastados das cidades.  

A elite intelectual e os movimentos sociais do País identificaram que as 

medidas adotadas não surtiam resultados satisfatórios. Constatou-se que as ações 

públicas implementadas, eminentemente repressivas e punitivas, eram ineficientes, 

pois não se mostrava suficiente institucionalizar as crianças e os adolescentes, tirando-

os das ruas. Houve, então, o envolvimento de cientistas de todas as áreas, com novas 

teorias e técnicas, buscando uma nova forma de atendimento, pautada na reeducação. 

Para transformações efetivas da realidade de violência e exploração era necessário 

muito mais do que alimento e habitação; eram necessárias também educação básica, 

instrução moral e capacitação profissional que lhes viabilizasse, a posteriori, romper a 
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dependência e obter seu próprio sustento (VERONESE, 1999, p.21; KAMINSKI, 2002, 

p.20). 

Na tentativa de buscar soluções para essas questões, também foi criado o 

primeiro juizado com atribuições específicas na área da infância e adolescência, no Rio 

de Janeiro, em 1925. Denominado Juizado de Menores, era responsável pela 

promoção, acompanhamento, fiscalização de todas as ações envolvendo os menores 

de idade, sobretudo os internados nas instituições federais e particulares auxiliadas 

pelo Estado. O Poder Judiciário foi encarregado, por lei, de zelar por crianças que 

tinham os mais diversificados problemas, como os órfãos, viciados, abandonados e os 

intitulados como delinquentes, funcionando, na prática, como um órgão de assistência 

social (VERONESE, 1999, p.24).  

Seguindo essa lógica, o Juiz de Menores exercia papel decisivo sobre o destino 

das crianças e dos adolescentes. Cabia a ele definir a condição em que se encontrava a 

criança, se estava abandonada, se era “delinquente”, além das medidas que deveriam 

ser-lhe aplicadas. O Estado, por meio dos Juizados, passou a ter amplos poderes de 

intervenção no âmbito das famílias, sendo que poderia haver interferências no pátrio 

poder sempre que o juiz entendesse necessário para garantir a segurança e o bem-

estar das crianças e adolescentes.  

Verifica-se que a estrutura jurídico-institucional dos Juizados de Menores 

corresponde ao processo sociocultural de construção da subcategoria específica dos 

“menores” dentro do próprio universo global da infância. Isso porque os “menores 

carentes” e “delinquentes” eram tratados de forma totalmente diversa e segregadora 

das demais crianças e adolescentes, que mais tarde foram intitulados como “menores 

em situação irregular”. Esse fato representou também a construção da ideologia das 

crianças e dos adolescentes “carentes” como objeto de proteção-repressão (MENDEZ; 

COSTA, 1994, p.65).  

Carentes de recursos, os Juizados enfrentaram inúmeras dificuldades por falta 

de estrutura e organização técnico-administrativa capaz de receber e aplicar as 

medidas determinadas. Dessa forma, deturpada de suas atribuições jurisdicionais 

originais, essa instituição não foi capaz de resolver a complexa problemática, 

decorrente de questões eminentemente sociais, que envolvia a infância e a 

adolescência. 

Com o intuito de solucionar a carência de uma regulamentação específica e de 

dar respostas aos anseios da sociedade, foi aprovado o primeiro Código de Menores 

em 1927 (CM/1927), elaborado por Mello Mattos. Ele unificou e resumiu leis e 

decretos esparsos que versavam sobre assuntos relativos às crianças e aos 

adolescentes, além de oficializar de forma inequívoca a responsabilização e a 

institucionalização do dever do Estado na assistência dessa classe da população. 
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O CM/1927 esclareceu as diretrizes e políticas a serem aplicadas às crianças e 

adolescentes, além de regulamentar questões como tutela, pátrio poder, trabalho 

infantil e adolescentes que praticassem atos infracionais. Por meio de seus 

dispositivos, afastou-se a imputabilidade penal dos menores de 18 anos de idade – 

com ou sem discernimento na ação instituiu-se processo especial para os adolescentes 

de 14 a 18 anos acusados da prática de fatos considerados como crimes ou 

contravenções, sendo que os menores de 14 anos não seriam submetidos a nenhuma 

forma de processo; houve a possibilidade de intervenção do juiz nos casos de abuso do 

pátrio poder, impondo condições para seu exercício pelos pais. Ainda, limitou-se o 

trabalho infantil, com idade mínima de 12 anos, e foi proposta a criação de um corpo 

de assistentes sociais, com comissários voluntários ou membros de conselhos para 

auxílio aos Juizados (CARVALHO, 1977, p.33).  

Oportuno ressaltar que as ações assistenciais e políticas estatais 

implementadas visavam somente a determinadas crianças, quais sejam, as carentes, 

abandonadas e as que praticassem atos infracionais. Foram lançados, assim, os 

postulados da Doutrina da Situação Irregular, consagrada posteriormente pelo Código 

de Menores de 1979 (CM/1979). Além desses fatos, não havia diferenciação nas 

medidas aplicadas aos adolescentes em diversas situações de privação de direitos e 

aos que praticavam delitos; todos eram internados.  

O CM/1927 tentou substituir a ótica da veemente repressão pela reeducação 

por meio da privação de liberdade e isolamento. A absoluta falta de recursos e 

desestrutura das famílias carentes para cuidarem de seus filhos e proverem suas 

necessidades básicas eram culpabilizadas pela situação de abandono e delinquência 

das crianças e dos adolescentes. Sob essa perspectiva, estabeleceu-se a 

institucionalização como forma de afastar as crianças e os adolescentes do ambiente 

pernicioso em que viviam e dos “perigos” a que estavam sujeitos.  

Dessa maneira, a retirada do convívio e o isolamento em instituições que 

ofereciam disciplina, educação e formação de acordo com os bons costumes, mediante 

uma rotina e regras extremamente rígidas, proporcionariam a reeducação e a 

correção, com o reestabelecimento dos padrões sociais (VERONESE, 1999, p.28). 

Essa metodologia de tratamento, fundamentada teoricamente na reeducação, 

mitigava as reais consequências da política indiscriminada de institucionalização. Com 

a bandeira da proteção, eram legitimadas as medidas arbitrárias e repressoras 

impostas, bem como a falta de garantias processuais efetivas. Permanecia a lógica 

estatal de que as crianças e adolescentes eram considerados como meros objetos do 

controle social arbitrário por parte do mundo adulto. O Estado não buscava prover as 

necessidades básicas ou a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, mas 

atuava retirando-os das ruas e privando-os da liberdade e do convívio social, crendo 
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que assim evitaria que os abandonados e sujeitos à mendicância se tornassem 

“delinquentes”. 

Constata-se que a única solução encontrada pelo Estado para os problemas das 

crianças carentes e dos adolescentes infratores era a internação. Não se buscavam 

respostas para os complexos problemas sociais envolvidos, para as causas fundantes 

da situação, como a exploração econômica das famílias e as péssimas condições de 

vida pelas quais passavam.  

A resolução adotada, restrita à institucionalização, revelou-se paliativa e 

circunscrita às aparências. Desde a instituição do CM/1927 até o CM/1979, foram 

criados diversos órgãos e entidades destinados à assistência e à institucionalização das 

crianças e dos adolescentes carentes e praticantes de atos infracionais.  

Visando à centralização dos serviços de assistência, com autoritarismo e com a 

institucionalização como política assistencial, foi criado o Serviço de Assistência ao 

Menor (SAM), em 1942, órgão do Ministério da Justiça, que tinha como objetivos o 

amparo e a recuperação de crianças e adolescentes intitulados como “desvalidos e 

delinquentes”. No entanto, na prática o SAM era eminentemente correcional e 

repressivo, prevendo o acolhimento em patronatos agrícolas e escolas de ofícios 

urbanos para os menores carentes, enquanto os adolescentes que praticassem delitos 

eram internados em reformatórios ou casas de correção (VERONESE, 1999, p.32).  

Persistia a mentalidade de atendimento corretiva e moralizadora, de que o 

isolamento das crianças e adolescentes de sua realidade desestruturada traria 

proteção contra as más influências que outrora incentivavam as atitudes delinquentes. 

Na realidade o SAM funcionava como uma reprodução do modelo do sistema 

penitenciário, o qual, como é sabido, é destinado a adultos que cumprem pena 

privativa de liberdade, que acolhia a população adolescente praticante de ato 

infracional. Sem autonomia, e empregando métodos inadequados de atendimento, 

que geraram revoltas, o SAM foi fadado ao insucesso (VERONESE, 1999, p.32). 

Além do SAM surgiram outras entidades federais, como a Legião Brasileira de 

Assistência, que prestava assistência à população carente; as Casas do Pequeno 

Jornaleiro, do Lavrador e do Trabalhador, todas com programas de apoio 

socioeducativo e de capacitação; e a Casa das Meninas, destinada a crianças e 

adolescentes do sexo feminino com problemas de conduta (MENDEZ; COSTA, 1994, 

p.136). 

O primeiro escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no 

Brasil foi fundado em 1950, na cidade de João Pessoa, Paraíba, com a finalidade de 

implementar projetos de proteção à saúde da criança e da gestante. O UNICEF foi 

criado em 1946, por decisão unânime da Assembléia Geral das Nações Unidas, com o 

objetivo inicial de prestar assistência emergencial a crianças que passavam por graves 
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dificuldades no período pós-guerra. Em 1950, a existência do UNICEF foi estendida 

visando a atender crianças e mulheres nos países em desenvolvimento e, em 1953, 

tornou-se órgão permanente da ONU. O UNICEF atua no Brasil com ações que buscam 

a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes e a melhoria da sua qualidade 

de vida. 

Durante o regime militar, que perdurou de 1964 a 1985, muito foi restringido 

no campo dos direitos fundamentais; por outro lado, houve algumas conquistas sociais 

relacionadas à população em situação de pobreza. No tocante às crianças e 

adolescentes, o SAM foi substituído pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM), em 1964, usufruindo inclusive das mesmas instalações e continuando 

com sua forma de atuação: adotando a internação como modo de controle social para 

os adolescentes em situações vulneráveis e fora dos padrões sociais. Enquanto a 

FUNABEM centralizava a normatização das políticas públicas, as Fundações Estaduais 

do Bem-Estar do Menor (FEBEMs) eram as instituições responsabilizadas pela 

execução destas políticas no âmbito estadual. 

A questão das crianças e adolescentes abandonados adquiriu status de 

problema social, e o “problema do menor” passou a ser considerado como assunto de 

Estado. Foi implementada a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, seguindo os 

delineamentos paternalistas da Política Nacional de Bem-Estar Social. Apesar de visar a 

mudanças da ótica centralizadora e repressiva de assistência, a FUNABEM acabou 

subjugada ao mesmo sistema de atendimento, já que a noção de periculosidade 

somente foi substituída pela segregação e correção. As ações estatais refletiam os 

ideais militares, buscando a manutenção da ordem social, mas continuava-se fechando 

os olhos para as verdadeiras necessidades e carências não só das crianças e dos 

adolescentes, mas também das famílias brasileiras (VERONESE, 1999, p.33). 

O CM/1979, promulgado sobre os ditames da Ditadura Militar e nos termos da 

Política Nacional do Bem-Estar do Menor, inovou na tentativa de considerar 

características especiais de vida dos adolescentes nas instituições de internação. 

Entretanto, reforçou o conceito de criança e adolescente pobre e delinquente, 

consagrando a estigmatização dessa parte da população como excluídos e perigosos à 

ordem social. 

Essa lei seguiu o mesmo entendimento referente às políticas de 

assistencialismo e repressão em relação à infância e juventude que a normativa que a 

precedeu. Aqui foi introduzido, e posteriormente consagrado, o termo “menor em 

situação irregular”, referindo-se às crianças e adolescentes que viviam em 

determinadas circunstâncias que os colocavam em situações de risco ou os tornavam 

“perigosos” para a sociedade, devendo ser-lhes aplicadas às medidas cabíveis pelos 

Juizados de Menores.  
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Nesses termos, consoante a Doutrina da Situação Irregular, as crianças e os 

adolescentes só eram dignos de atenção especial do Estado caso se enquadrassem em 

alguma das situações excepcionais de vulnerabilidade social elencadas no art. 2º do 

CM/1979. 

Inúmeras e as mais diversas circunstâncias de violência, privação e violação de 

direitos e os casos dos adolescentes autores de atos infracionais eram agrupados tão 

somente em uma categoria, como situação irregular. Não eram distinguidas as diversas 

origens dessas violações, sendo que a situação irregular poderia surgir de sua própria 

conduta, como também abrangia as violações de direitos causadas pela família ou 

sociedade (SARAIVA, 2010). 

As crianças e os adolescentes permaneciam sendo considerados como objetos 

do controle social e da repressão, e não como sujeitos de direitos. Não havia uma 

política assistencial universal, a todas as crianças e aos adolescentes, mas somente 

ações direcionadas especificamente àqueles considerados como em situação irregular. 

Com efeito, as políticas públicas implementadas desde o início do século XX até o 

CM/1979 caracterizavam-se por se destinarem somente a dois grupos de crianças e 

adolescentes, os abandonados e os praticantes de ato infracional. 

Reforçava-se a ideologia da subcategoria dos “menores” tratados de forma 

diversa e excluídos do universo ideal da infância e adolescência. Por meio da Doutrina 

da Situação Irregular foi estabelecida uma distinção entre as crianças bem nascidas e 

aquelas em “situação irregular”, entre criança e menor, de sorte que as eventuais 

questões relativas àquela eram objeto do Direito de Família, enquanto as relativas a 

este eram objeto dos Juizados de Menores. Considerando as crianças e os 

adolescentes como incapazes e em situação irregular, a “proteção” estatal 

frequentemente violava ou restringia direitos, visto que não era concebida sob a 

perspectiva dos direitos fundamentais. Essa ação “protetiva” resulta no fato de que 

não era assegurado um processo com todas as garantias que tinham os adultos, e que 

a privação de liberdade não dependeria necessariamente do fato cometido, mas sim 

da circunstância de que a criança ou adolescente estava em situação de risco a si 

mesmo ou à sociedade (BELLOF apud SARAIVA, 2010). 

A política assistencialista acabou restrita a uma institucionalização 

indiscriminada de crianças e adolescentes. Em razão de as circunstâncias 

caracterizadas como situação irregular conterem conceitos abertos e subjetivos, 

passou a ocorrer a internação generalizada, em que tudo poderia ser configurado 

como situação irregular, a rigor dos padrões pessoais de cada juiz. Muitas das crianças 

internadas tinham família, mas passavam por dificuldades e carência de recursos 

materiais, sem, no entanto, ocorrer efetiva violação de direitos. 
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Nessa perspectiva de abordagem, as crianças e adolescentes que passavam por 

situações de abandono ou falta de recursos de sua família e os que praticavam delitos 

eram colocados sob as mesmas condições de assistência, inclusive de tratamento 

jurídico. Mendez e Costa (1994) apontam as principais fragilidades do sistema, 

afirmando que a miséria dos programas de ressocialização, o tratamento 

indiscriminado de menores ‘supostamente’ abandonados e ‘supostamente’ 

delinquentes e os milhares de jovens confinados em instituições penitenciárias para 

adultos constituem, apenas, a ponta do iceberg de um imenso processo de 

mistificação. 

Foi consolidada, assim, uma subcategoria de crianças e adolescentes intitulada 

e estigmatizada como “os menores em situação irregular”, que representava uma 

parte residual da infância e adolescência. As políticas públicas fundamentavam-se no 

que Machado (2003, p.27-28) qualifica como confusão conceitual entre crianças e 

adolescentes desvalidos nos direitos sociais fundamentais e adolescentes autores de 

delitos, já que ambos os grupos acabavam unificados, recebendo o mesmo tratamento 

no que se refere à ótica de assistência que lhes era aplicada. 

Com a redemocratização do País, na década de 80, novas ideias e movimentos 

de todos os setores da sociedade foram se desenvolvendo no sentido da modificação 

da mentalidade sobre as políticas públicas até então implementadas na área da 

infância e adolescência.  

A Constituição de 1934 foi a primeira a fazer referência aos seus direitos, 

regulamentando o trabalho dos adolescentes, com idade mínima de 14 anos, e 

prevendo serviços de assistência à infância. A Constituição do Estado Novo, de 1937, 

destacou-se pela preocupação com o amparo dos mais carentes, bem como com o 

ensino público. Já a Constituição de 1946 não trouxe inovações. A Constituição 

promulgada em 1967 retrocedeu na medida em que permitiu o trabalho de menores 

de 14 anos, até então proibido, fixando a idade mínima em 12 anos. Por outro lado, 

instituiu o ensino obrigatório e gratuito em estabelecimentos oficiais para crianças de 

7 a 14 anos.  

Constata-se, portanto, que até a Constituição de 1988 as crianças e 

adolescentes praticamente não tiveram seus direitos assegurados (VERONESE, 1999). 

A CF/1988, inclusive antecipando-se à Convenção da ONU, foi elaborada seguindo o 

princípio máximo da dignidade da pessoa humana. 

Na área da infância e adolescência, seguindo esse entendimento e a 

mobilização internacional, foi adotada a Doutrina da Proteção Integral, reconhecendo 

as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e tornando-os destinatários da 

proteção de todas as instituições, sobretudo da sociedade, da família e do Estado. 
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Oportuno salientar a importância e a complexidade inerentes no 

reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, o que inspira o 

respeito pela sua condição especial de desenvolvimento e a necessidade de efetivação 

da plena dignidade. Nesse contexto, o conceito de dignidade do eminente jurista Ingo 

Wolfgang Sarlet vem a elucidar a estrutura de direitos e garantias que envolvem as 

crianças e adolescentes: 

Assim sendo, temos por dignidade humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada 

ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 

venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2001, p.60). 

A partir do momento em que o princípio da dignidade da pessoa humana foi 

erigido como fundamento da República, o sujeito de direito foi elevado a componente 

central da relação jurídica. Concretizar o Estado Democrático de Direito implica, pois, a 

aceitação e garantia de efetivação dos direitos fundamentais para todos os cidadãos, a 

partir do reconhecimento da dignidade da pessoa humana como seu valor essencial. A 

instituição desse princípio como fundamento basilar do Estado, mais do que criar 

direitos, trouxe uma obrigação do Estado e da sociedade de assegurarem seu 

cumprimento, a fim de que haja a completa realização das possibilidades humanas, 

sobretudo no que se refere ao pleno desenvolvimento das potencialidades das 

crianças e adolescentes. 

Seguindo essas perspectivas e o movimento internacional de proteção dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, a CF/1988 eleva a criança e o adolescente a 

sujeitos de direitos, estabelecendo como premissas essenciais a Doutrina da Proteção 

Integral e a prioridade absoluta e revogando prontamente toda a legislação 

infraconstitucional contrária aos seus ditames. A adoção da prioridade absoluta e da 

proteção integral no tratamento das crianças e adolescentes, mais do que consagrar 

que eles são portadores de todos os direitos inerentes à pessoa humana, reconhece 

explicitamente a condição peculiar de serem pessoas em processo de 

desenvolvimento, que precisam de atenção especial para que consigam expandir suas 

capacidades e potencialidades, a fim de que se tornem adultos plenos.  

A CF/1988 criou um sistema especial de proteção dos direitos fundamentais das 

crianças e adolescentes inspirado diretamente na Doutrina da Proteção Integral. O art. 

227, caput, da CF/1988, representa os pilares dessa Doutrina, assegurando a proteção 

de todos os direitos que envolvem sua condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento: 
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, 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. 

De fato, esse dispositivo constitucional reconhece a criança e o adolescente 

como sujeitos de direitos, portadores inequívocos de todos os direitos inerentes à 

pessoa humana. Eles devem ser considerados como fim da atuação estatal e de toda a 

sociedade, não mais como objetos dos arbítrios do mundo adulto, devendo ser-lhes 

assegurado o completo desenvolvimento das potencialidades humanas. 

2.2.1 ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

O Estatuto, por sua vez, seguiu as premissas fixadas pela CF/1988, pela 

Convenção da ONU e pelas demais recomendações internacionais, regulamentando 

internamente a Doutrina da Proteção Integral. Esse diploma jurídico é considerado 

mundialmente como uma das mais bem elaboradas e avançadas leis que versam sobre 

a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Inclusive, o Estatuto foi a primeira 

lei latino-americana a ter incorporado em seu texto tanto as regras de proteção e de 

garantia dos direitos do menor infrator como as de proteção da criança vítima de 

abandono ou outra violência” (LAHALLE, 2005. p.46).  

O Estatuto rompeu explícita e definitivamente com a ideologia da situação 

irregular por meio da adoção da Doutrina da Proteção Integral. Esta se firma nos 

postulados básicos de que todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, 

dignos de proteção integral e prioridade absoluta em razão de sua peculiar condição 

de estar em processo de desenvolvimento. Foram estabelecidos novos paradigmas 

para o sistema, como a universalidade de atendimento, de modo que as políticas 

públicas e a legislação fossem direcionadas a todas as crianças e adolescentes, sem 

distinções de sexo, raça ou posição social. Assim, conforme o que preceitua o princípio 

da isonomia, a garantia de proteção jurídica social passou a ser aplicada de forma 

universal a todas as crianças e os adolescentes, sem restrições e/ou segregações ou 

qualificações, como abandonados, em situação irregular ou “delinquentes”. 

É abandonada a concepção dos “menores” como sujeitos definidos de maneira 

negativa, pelo que não têm, não sabem ou não são capazes, passando a ser definidos 

de maneira positiva, como sujeitos plenos de direito. Não se trata mais de proteger 

pessoas incapazes, mas sim de garantir os direitos de todas as crianças e adolescentes, 

ótica que resulta no reconhecimento e promoção de direitos, sem violações ou 

restrições (SARAIVA, 2010).  

O juiz é realocado em sua função essencialmente jurisdicional, passa a ser 

denominado como Juiz da Infância e Juventude e tem sua competência elencada de 
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forma exaustiva nos artigos 148 e 149 do Estatuto. Assim como, em oposição aos 

postulados da Doutrina da Situação Irregular, as garantias processuais, tais como os 

princípios da reserva legal, do devido processo legal, do pleno e formal conhecimento 

da acusação, ampla defesa e contraditório, defesa técnica, passam a fazer parte do 

processo de apuração de ato infracional (BELLOF, 1999 apud SARAIVA, 2010). 

O art. 3º do Estatuto contém preceitos fundamentais nos quais é baseada a 

Doutrina da Proteção Integral, bem como alguns princípios básicos nos quais é 

estruturado todo o sistema de direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. 

Assegura que as crianças e os adolescentes, em sua universalidade, são titulares de 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, e garante a proteção 

integral, além de todos os instrumentos para lhes possibilitar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Exige-se, 

portanto, a implementação de políticas públicas, além da participação efetiva da 

família e da sociedade nessa tarefa. 

Afirma-se, assim, a plena capacidade jurídica das crianças e dos adolescentes 

quanto aos direitos fundamentais, sendo que o exercício de alguns direitos específicos 

será postergado, em compatibilidade com a sua idade. Constata-se que, além dos 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana em igualdade de condições jurídicas 

com os adultos, confere-se às crianças e aos adolescentes outros direitos específicos 

em razão de sua condição especial de serem pessoas em desenvolvimento. Nesse 

sentido, deve-se entender a proteção integral referida nesse artigo como esse 

conjunto de direitos específicos destinados às crianças e adolescentes pelo Estatuto, 

consubstanciados em pretensões que exigem comportamento positivo por parte das 

autoridades e de outros cidadãos, sobretudo dos adultos encarregados de assegurar 

sua proteção (VERSELONE, 2005).  

Como prioridade absoluta, é dever da família, da comunidade, da sociedade e 

do poder público assegurar a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária (art. 4º, caput, Estatuto). A 

prioridade absoluta engloba a precedência em receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias, bem como o atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública (art. 4º, parágrafo único, Estatuto). Ainda, os direitos das crianças e 

adolescentes devem ter preferência na sua efetivação, com a formulação de políticas 

sociais públicas e destinação privilegiada de recursos. No entanto, essas hipóteses 

elencadas expressamente não são exaustivas, somente representam procedimentos 

indispensáveis para a garantia da prioridade exigida constitucionalmente (PLANO 

DECENAL DO ESTADO DO PARANÁ apud DALLARI, 2005, p.42).  

A família, a sociedade e o Estado, portanto, são co-responsáveis por zelar e agir 

visando à proteção dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, cada um no 
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âmbito de suas atribuições. Cabe ressaltar que, para que essa proteção seja efetivada, 

faz-se necessária a atuação dessas três esferas de forma complementar e cooperativa. 

É preciso ainda, dentro da perspectiva de sujeitos de direitos e da dignidade da 

pessoa humana, assegurar não só a sobrevivência, mas uma vida digna, com 

qualidade. Deve-se viabilizar às crianças e aos adolescentes as condições necessárias 

ao pleno desenvolvimento físico, mental, intelectual, afetivo e social, para que, quando 

adultos, sejam capazes de expressar suas potencialidades de forma completa.  

Reforçando a proteção dos direitos fundamentais do dispositivo anterior, o art. 

5º do Estatuto determina que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou 

opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais”.  

É proibido qualquer trabalho para os menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 anos de idade (art. 7º, XXXIII, CF/1988). O trabalho do 

aprendiz não pode atrapalhar a frequência no ensino, bem como deve respeitar sua 

condição de desenvolvimento e as vedações ao trabalho noturno, insalubre, e 

realizado em locais prejudiciais à sua formação.  

O adolescente tem direito, inclusive, à profissionalização e proteção no 

trabalho, devendo ser observada sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento 

(arts. 60 a 69, Estatuto). Oportuno ressaltar que essas previsões seguem as diretrizes 

internacionais, sobretudo a Convenção 138/1973 e Recomendação 146/1973, ambas 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Visando ao sistema de proteção dos direitos da criança e do adolescente, o 

Estatuto estabelece medidas de prevenção com o intuito de evitar situações que 

acarretem ameaça ou violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, a exemplo 

de restrições a frequentar determinados lugares (arts. 70 e seguintes, Estatuto). 

Outrossim, foram previstas medidas de proteção, as quais serão aplicadas nos casos de 

ameaça ou violação desses direitos, seja por ação ou omissão, por parte dos pais ou 

responsáveis, do Estado, da sociedade, ou em razão de sua própria conduta, como 

matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento de ensino fundamental, 

inclusão em programa de auxílio à família, à criança e ao adolescente e acolhimento 

institucional (arts. 98 a 102, Estatuto).  

No contexto das políticas públicas de atendimento às crianças e aos 

adolescentes, podem ser enfatizadas algumas inovações trazidas pelo Estatuto visando 

à descentralização político--administrativa, como a municipalização do atendimento 

direto; a participação paritária e deliberativa governo/sociedade civil, estabelecida 

através da existência dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente nos três 

níveis da organização política e administrativa do País: federal, estadual e municipal; a 
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transferência do atendimento direto às crianças e adolescentes aos Conselhos 

Tutelares, com ação exclusiva na órbita municipal e com competência para aplicação 

das medidas de proteção (arts. 88, I, 136 e 137) (MENDEZ; COSTA, 1994). 

Para melhor compreensão da nova ordem resultante da regulamentação 

realizada pelo Estatuto, João Batista Costa Saraiva estrutura-a a partir de três grandes 

sistemas de garantia, harmônicos entre si, que serão acionados gradualmente. 

 O sistema primário, consoante esse entendimento, engloba as políticas 

públicas de atendimento a todas as crianças e os adolescentes 

brasileiros, estão presentes especialmente nos arts. 4º, 86 e 87 do 

Estatuto.  

 O sistema secundário é composto pelas medidas de proteção dirigidas a 

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social, em 

regra não autores de ato infracional, embora também aplicáveis a 

crianças e supletivamente aos adolescentes que praticaram ato 

infracional. As medidas protetivas possuem natureza eminentemente 

preventiva, considerando as crianças e os adolescentes enquanto 

vítimas de violações em seus direitos fundamentais.  

 O sistema terciário, por sua vez, é o que trata das medidas 

socioeducativas, aplicáveis aos adolescentes praticantes de ato 

infracional (SARAIVA, 2012). No que se refere à prática de atos 

infracionais por crianças e adolescentes, tem-se que os menores de 18 

anos são penalmente inimputáveis, mas estão submetidos à aplicação 

das medidas específicas previstas no Estatuto e no que prevê a própria 

CF/1988 (art. 228). São aplicadas, assim, as medidas específicas de 

proteção às crianças, enquanto os adolescentes estão submetidos às 

medidas socioeducativas (arts. 101 e 112, Estatuto, respectivamente). 

O Estatuto, contrapondo-se às regras aplicadas até então, dispõe de forma 

taxativa os motivos possíveis para a privação da liberdade, quais sejam, o flagrante de 

ato infracional ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente 

(art. 106, caput, do Estatuto). Ademais, a privação de liberdade é medida considerada 

como de ultima ratio, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito 

à condição especial de pessoa em desenvolvimento. 

Considerando-se tais premissas, essa medida só poderá ser aplicada quando se 

tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, no 

caso de reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por 

descumprimento reiterado e injustificável da medida anterior, caso em que o período 

de internação não excederá a 3 meses (art. 122, I a III e § 1º, Estatuto). A medida de 

internação não poderá exceder o período de 3 anos, bem como seu cabimento deverá 

ser reavaliado pelo juiz, mediante decisão fundamentada, a cada 6 meses. Atingidos os 
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21 anos, a liberação será compulsória (art. 121, § 5º, Estatuto). Estabelece-se a 

possibilidade de concessão de remissão, pelo Ministério Público, como forma de 

suspensão ou extinção do processo (art. 126, Estatuto). 

Existem ainda medidas destinadas aos pais ou responsáveis, no caso de serem 

eles os agentes violadores dos direitos das crianças e adolescentes. O Estatuto prevê 

desde a inclusão daqueles em programas de proteção e orientação à família, auxílio e 

tratamento de alcoólatras e toxicômanos, bem como medidas extremas de suspensão 

ou destituição do poder familiar. Deve-se criar, assim, uma rede que propicie a 

proteção efetiva da criança, do adolescente e de sua família (arts. 129 e 130 do 

Estatuto).  

Vale destacar, do mesmo modo, que o Estatuto contém a tipificação específica 

de crimes e infrações administrativas praticados contra as crianças e os adolescentes, 

por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal.  

Posteriormente, foram criadas algumas leis que complementam ou alteram a 

regulamentação inaugurada com o Estatuto além de outros diplomas legais 

pertinentes às crianças e aos adolescentes. Dentre essas leis, algumas se destacam por 

sua relevância, motivo pelo qual são dignas de menção neste momento.  

Cabe fazer breve referência à Lei nº 10.097/2000, que reformulou artigos da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sobre o contrato de aprendizagem dos 

adolescentes; à Lei nº 11.788/2008, que dispõe especificamente sobre o estágio de 

estudantes; e ao Decreto nº 6.481/2008, que trata sobre a proibição das piores formas 

de trabalho infantil e da ação imediata para sua eliminação, contendo a chamada Lista 

das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP). Essas legislações específicas serão 

pormenorizadamente analisadas no Eixo sobre o Direito à Profissionalização e à 

Proteção do Trabalho. 

A Lei nº 12.010/2009, conhecida como Lei Nacional de Adoção, produziu 

profundas alterações na sistemática do Estatuto no que se refere à convivência 

familiar, ao acolhimento institucional e à adoção. Essa Lei destina-se, prioritariamente, 

a fortalecer e preservar a integridade da família de origem, estabelecendo 

expressamente que a manutenção ou reintegração da criança ou do adolescente em 

sua família tem preferência a qualquer outra providência. 

 As novas regras visam à incorporação de mecanismos que assegurem a 

efetivação do direito à convivência familiar a todas as crianças e os adolescentes, a 

exemplo da manutenção de cadastros estaduais e nacional de adoção e do rigoroso 

controle do acolhimento familiar e institucional, com a necessidade de reavaliação 

periódica, no máximo a cada seis meses, da situação de cada criança e adolescente 

(DIGIÁCOMO, 2013). Quanto à adoção, as principais inovações especificam outros 
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critérios e requisitos para a habilitação e para a concessão da adoção, destacando-se 

que se trata de medida excepcional. 

A Lei nº 12.594/2012 instituiu o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), contendo importantes avanços e complementações ao 

Estatuto. A Lei do SINASE estabeleceu normas referentes à aplicação e à execução de 

medidas socioeducativas a adolescentes autores de ato infracional, dispondo desde a 

parte conceitual até o financiamento do sistema socioeducativo. Foram 

regulamentadas, ainda, questões relativas às competências dos entes federativos e 

dos órgãos governamentais, definindo-se papéis e responsabilidades.  

O principal objetivo do SINASE é, pois, a efetiva implementação de uma política 

pública especificamente destinada ao atendimento de adolescentes autores de ato 

infracional e suas respectivas famílias. Com esta Lei tornou-se obrigatória a elaboração 

e implementação dos Planos de Atendimento Socioeducativo nas três esferas de 

governo, para o período de dez anos, os quais deverão conter um diagnóstico da 

situação do SINASE, com as diretrizes, objetivos, metas, as prioridades e as formas de 

financiamento e gestão das ações de atendimento. 

No âmbito do cumprimento das medidas socioeducativas, deve ser elaborado 

para cada adolescente o chamado Plano Individual de Atendimento (PIA), 

desenvolvido pela equipe técnica com a participação efetiva do adolescente e de sua 

família. Este Plano disporá sobre o cumprimento das medidas socioeducativas, com o 

registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas por cada adolescente. É 

necessário que o PIA (Plano Individual de Atendimento) contemple também a 

participação dos pais ou responsáveis, que têm o dever de contribuir com o processo 

ressocializador do adolescente (art. 52, par. único, Lei nº 12.594/2012). 

A Lei do SINASE também estabeleceu novas fontes de financiamento para os 

sistemas socioeducativos nas três esferas governamentais, antes limitados aos 

recursos dos orçamentos fiscais, da seguridade social e dos fundos de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. Com a Lei, o SINASE pode receber recursos do 

Fundo Nacional Antidrogas, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação.  

Recentemente, a Lei nº 12.696/2012 alterou os arts. 132, 134, 135 e 139 do 

Estatuto. As principais inovações dizem respeito à concessão de direitos trabalhistas 

aos conselheiros tutelares, como cobertura previdenciária, férias anuais, licença-

maternidade e paternidade e gratificação natalina, além do direito à remuneração, que 

será definida por lei municipal ou distrital. Ademais, o mandato dos conselheiros 

passou de 3 para 4 anos, sendo que o processo de sua escolha ocorrerá, em todo o 

território nacional, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da 
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eleição presidencial, e a posse dos conselheiros se dará no dia 10 de janeiro do ano 

seguinte.  

Cabe salientar as Resoluções nº 105/2005, 113/2006 e 139/2010 do CONANDA, 

que regulamentam as disposições do Estatuto referentes aos conselhos de direitos, ao 

sistema de garantia de direitos e aos conselhos tutelares, respectivamente. A 

Resolução nº 105/2005 estabelece os parâmetros para criação e funcionamento dos 

conselhos de direitos da criança e do adolescente em todo o território nacional. Os 

conselhos de direitos atuam como órgãos deliberativos da política de promoção dos 

direitos da criança e do adolescente, controlam as ações de implementação desta 

política em todos os níveis, além de serem os responsáveis por fixar critérios de 

utilização e planos de aplicação do fundo dos direitos da criança e do adolescente.  

A Resolução nº 113/2006, por sua vez, define as diretrizes e critérios para a 

institucionalização e fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do 

adolescente.  

Esse sistema constitui-se na articulação e integração das instâncias 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 da criança e do adolescente, nas três esferas governamentais.  

A Resolução nº 139/2010 fixou parâmetros para a criação e funcionamento dos 

conselhos tutelares, discriminando princípios a serem observados no atendimento por 

esses órgãos, além dos direitos e deveres dos conselheiros tutelares.  

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 (PLANO DECENAL DO ESTADO DO PARANÁ apud RAMIDOFF, 

2008, p.41).  

Pode-se dizer que o Estatuto inovou trazendo mecanismos e princípios de 

extrema relevância, 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. 

3 MARCO CONCEITUAL 

Tem por finalidade de guiar a compreensão do plano, significa os aportes 

conceituais que o guiam. Aqui será abordado questões que se entendem como: 
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Proteção Integral para Criança e o Adolescente, Reconhecimento da Criança e do 

Adolescente como sujeitos de direitos, Descentralização Político Administrativa, 

Intersetorialidade e Trabalho em Rede, Melhor interesse da Criança e do Adolescente. 

3.1 PROTEÇÃO INTEGRAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

O princípio da proteção integral compreende o conjunto de direitos e suas 

garantias assegurados especificamente às crianças e aos adolescentes em função de 

sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Isto porque o processo de 

formação física, psíquica e emocional pelo qual as crianças e adolescentes passam 

resulta em maior vulnerabilidade, fato que enseja a concessão de um regime de 

direitos especiais e direcionados às necessidades específicas inerentes ao seu 

desenvolvimento. 

A adoção da proteção integral segue o entendimento internacional expresso na 

Declaração da 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 proteção jurídica adequada, tanto antes como depois do 

nascimento”.  

Esses direitos especiais das crianças e dos adolescentes, expressos no art. 4º, 

caput, do Estatuto, visam a assegurar o integral desenvolvimento das potencialidades, 

com vistas a torná-los adultos livres, dignos e plenos em suas capacidades e 

possibilidades humanas.  

3.2 RECONHECIMENTO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES COMO SUJEITOS DE 

DIREITOS 

O reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos 

significa compreendê-los como dignos de todos os direitos inerentes à pessoa humana, 

embora o exercício de alguns seja postergado devido à falta de capacidade específica 

para a prática de determinados atos. Este reconhecimento representa a afirmação de 

que as crianças e os adolescentes têm plena titularidade jurídica de todos os direitos 

fundamentais. 

As crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos que possuem, inclusive, 

maior proteção e mais direitos que os indivíduos adultos. Além de titularizarem todos 

os direitos comuns a todas as pessoas, eles também estão acobertados pelo conjunto 

de direitos especiais decorrentes de sua condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento conglobados pelo princípio da proteção integral, conforme já 

exposto.  
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3.3 DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

A partir da CF/1988, com o pacto federativo, os municípios assumiram 

competências e atribuições até então privativas e centralizadas na União e nos 

Estados. O município passou a ter o poder de definir estratégias para atender às suas 

necessidades de execução direta de atendimento. A diretriz da municipalização do 

atendimento estabelece que cabe aos municípios a criação e manutenção de 

programas específicos que permitam atender às peculiaridades e necessidades das 

crianças e adolescentes em seu território (art. 88, I, Estatuto).  

A política de atendimento às crianças e adolescentes deverá ser formulada e 

implementada por meio da descentralização político-administrativa, cabendo a 

coordenação e a elaboração de normas gerais à esfera federal, e a gestão e execução 

dos respectivos programas às 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 estruturas necessárias ao atendimento de crianças, adolescentes e suas respectivas 

famílias, possibilitando-lhes a construção das suas redes de proteção locais 

(DIGIÁCOMO, 2012). As diferenças estruturais de municípios precisam ser levadas em 

conta na normatização e para o financiamento de políticas da área, tentando eliminar 

problemas de desigualdade na capa-cidade de proteção e promoção dos direitos das 

crianças e adolescentes. 

3.4 INTERSETORIALIDADE E TRABALHO EM REDE 

A complexidade das situações vivenciadas pelas crianças e adolescentes, bem 

como a organização das políticas públicas por setores ou segmentos, impõem que o 

atendimento às crianças e aos adolescentes seja realizado de forma articulada e 

intersetorial para que seja 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 conjunto articulado 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 entre setores, 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 a ideia de simplesmente agregar ou acumular produtos ou ações de áreas 

diferentes e historicamente fragmentadas pelas especialidades de funções, bem como 
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supera a abordagem isolada para tratar de problemas sociais complexos. A 

intersetorialidade rompe com modelos antigos de administração construindo novos 

desenhos organizacionais com estruturas de hierarquia plana e cooperativa. 

O modelo do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

ancora-se nessa ideia 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 deve ter ações voltadas à prevenção e à proteção das crianças, dos adolescentes 

e de suas famílias, implementadas por meio de políticas públicas do Poder Público com 

a participação da sociedade civil (DIGIÁCOMO, 2012). 

A intersetorialidade e trabalho em rede implicam, desse modo, o 

desenvolvimento de ações 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 trabalhar de forma articulada, complementar e integrada, a fim 

de que se viabilize a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes.  

3.5 MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

O princípio do melhor ou superior interesse da criança e do adolescente 

estabelece que os interesses destes devem sempre prevalecer em situações nas quais 

estejam em conflito os seus interesses e os de outras pessoas, como os de seus pais, 

por exemplo, com vistas à proteção integral e à plena salvaguarda dos direitos 

daqueles. 

O princípio do superior interesse da criança e do adolescente é largamente 

utilizado para direcionar a aplicação das normas jurídicas nos inúmeros casos 

concretos não previstos em lei. O Estatuto corrobora a relevância desse princípio 

mencionando-o expressamente em algumas oportunidades, como na aplicação das 

medidas de proteção e na verificação sobre a permanência de criança ou adolescente 

em acolhimento institucional. 

Apesar de ser mais aplicado nesses casos, o princípio do superior interesse da 

criança e do adolescente também deve nortear todas as ações e decisões 

concernentes a esse público tomadas pelas autoridades públicas e pelos dirigentes de 

instituições privadas. Orienta, portanto, a atuação do legislador e do administrador 

público, que devem observar o que atende ao melhor interesse das crianças e dos 

adolescentes nos momentos da formulação de leis e políticas públicas direcionadas a 

eles. 
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4 DIREITOS FUNDAMENTAIS  

4.1 DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

A CF/1988 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à 

saúde, além de diversos outros direitos que possibilitam a fruição de uma vida digna e 

de qualidade. Ademais, preceitua que a saúde constitui direito de todos e dever do 

Estado, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art.196, CF/1988). 

Enquanto sujeitos de direitos as crianças e os adolescentes se destacam por sua 

peculiar condição de pessoas em desenvolvimento, as crianças e os adolescentes 

necessitam de maior atenção e proteção nesse 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 compreende o completo bem-

estar físico, mental e social (OMS, 2012). 

Especificamente, é assegurado que toda criança e adolescente têm direito à 

proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e 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 e primários de todos os direitos fundamentais, pois 

somente a partir de sua realização existe razão 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. 

4.2 DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE 

Os direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade são direitos primordiais de 

todos os cidadãos inseridos em um Estado Democrático de Direito. Esses direitos são 

assegurados constitucionalmente, sobretudo no art. 5º, que contém os direitos e 

garantias individuais e coletivos, e nos arts. 6º e 7º, que elencam os direitos sociais. 

Transportados para a realidade da criança e do adolescente, esses direitos ganham 

novos contornos, de maneira que as crianças e os adolescentes têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas em desenvolvimento, mas 

continuam considerados como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais (art. 15, 

Estatuto). 
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Considerando a peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, que passa por pleno 

processo de formação física, psíquica e moral, o legislador destaca o que abrange o 

direito à liberdade 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 

4.3 DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 

Não há dúvidas de que o melhor lugar para o desenvolvimento de uma criança 

é o núcleo familiar, preferencialmente em sua família natural, na qual a criança seja 

esperada e querida, onde seja cercada de afeto, carinho e cuidado durante seu 

crescimento. É necessário, para que a criança e o adolescente atinjam a plenitude em 

seu desenvolvimento em suas potencialidades, que cresçam em um ambiente 

adequado, no qual lhes sejam supridas suas necessidades básicas, sejam elas físicas, 

morais, psíquicas e afetivas. 

O Estatuto afiança especificamente o direito da criança e do adolescente à 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que ofereça a concretização de 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 

comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 

entorpecentes (art. 19, Estatuto). 

A efetivação do direito à convivência familiar e comunitária é, pois, 

imprescindível para o ideal e completo desenvolvimento das crianças e adolescentes, 

porquanto “a família continua sendo sempre o espaço privilegiado, único e 

insubstituível de socialização, prática de tolerância e divisão de responsabilidades, 

além de celeiro para o exercício da cidadania, do respeito e dos direitos humanos” 
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(CURY, 2012). Nessa análise, é necessário verificar sempre o que mais atende ao 

melhor interesse da criança e do adolescente, envidando esforços no sentido de que 

todos os seus direitos fundamentais sejam concretizados.  

4.4 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 

adolescente são 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 que se refere à cultura, é assegurado a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, com apoio e incentivo estatal para a 

valorização e a difusão das manifestações culturais. As práticas desportivas e o lazer, 

como formas de promoção social, serão também fomentados (arts. 205, 215, 217, 227 

da CF/1988). 

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 uma instituição fundamental que atua na complementação do 

desenvolvimento pessoal e integral das crianças e dos adolescentes, proporcionando 

não só a aquisição de conhecimentos científicos, mas também a formação social, 

moral e cidadã, viabilizando a expressão e realização de todas as suas potencialidades 

humanas. 

O Estatuto, em simetria com os ditames constitucionais, determina que todas 

as crianças e 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). 

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 regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
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V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada 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 responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. 

4.5 DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO 

A profissionalização e a proteção no trabalho são direitos fundamentais 

assegurados aos adolescentes a partir dos 14 anos. O direito à profissionalização visa a 

proteger o interesse dos adolescentes de se prepararem adequadamente para o 

exercício do trabalho na vida adulta, visto que a qualificação profissional é elemento 

essencial para a inserção futura no mercado de trabalho (MACHADO, 2003, p.188). No 

entanto, toda a abordagem sobre o trabalho permitido ao adolescente, seja no âmbito 

da profissionalização ou fora dela, deve ser realizada com especial cautela e atenção, 

em razão de sua condição peculiar de desenvolvimento e da proteção excepcional e 

integral a que faz jus. O respeito às normas que regulamentam a proteção no trabalho 

para os adolescentes é, pois, fator determinante para que outros direitos 

fundamentais não sejam violados, bem como para que não haja consequências 

prejudiciais ao desenvolvimento daqueles. 

O Estatuto reforça de forma expressa o direito do adolescente à 

profissionalização e à proteção no trabalho, corroborando toda a normatização já 

exposta, sobretudo os limites estabelecidos ao trabalho do adolescente. O trabalho 

permitido a este deve respeitar as premissas do respeito à condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento e a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
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5 MARCO SITUACIONAL - DIAGNÓSTICO  

O conhecimento da realidade é a base fundamental à construção do Plano 

Municipal Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a fim de apontar 

demandas que serão objetos de planejamento e intervenção e identificar recursos a 

serem mobilizados para sua execução. 

Com base nessa premissa o diagnóstico apresentado a seguir é resultado dos 

dados apresentados por profissionais que compõe a comissão intersetorial envolvida 

na construção do plano. Para apresentação dos dados foram realizadas reuniões com 

os responsáveis por cada setor envolvido. Foram utilizados os Planos Municipais de: 

Educação, Saúde, Assistência Social, Atendimento Socioeducativo, Relatório da 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Relatório Final da X 

Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente como referência. 

Também foi realizada uma audiência pública com alunos da Escola Municipal e 

da Escola Estadual com o objetivo de ouvir deste público em específico as demandas e 

propostas que consideram necessárias a serem apontadas no plano. 

5.1.1 Breve Histórico do Município  

O município de Treze Tílias foi fundado no dia 13 de outubro de 1933, pelo 

primeiro grupo de austríacos, composto por 83 pessoas, em grande maioria do Estado 

do Tirol, liderados pelo ex-ministro da Agricultura da Áustria, Andreas Thaler. 

Aconselhado pelo Cônsul do Império Alemão, Walter V. Schuschnigg, o Ministro 

escolheu o Vale do Rio do Peixe, interior do município de Cruzeiro do Sul, hoje 

Joaçaba. 

Chamou-se Dreizehnlinden a nova terra escolhida, baseado num poema de 

Wilheln Weber, poeta alemão, obra intitulada “Die Dreizehnlinden”, do qual o Ministro 

era grande apreciador. Vários grupos se formaram na Áustria e vieram juntar-se ao 

fundador e pioneiros, nos anos que se sucederam, até 1938, quando a Áustria foi 

anexada à Alemanha. 

 

 Em 29 de abril de 1963, foi criado o município de Treze Tílias, com eleição de 

governo próprio, desvinculando-se do Município de Ibicaré/SC. O povo de Treze Tílias, 

ao longo dos anos soube conservar as tradições da velha Pátria: danças folclóricas 

austríacas, bandas, corais, teatro, trajes típicos, gastronomia, arquitetura, escultura, 

idioma e religiosidade. 

 

Treze Tílias conhecida como “O Tirol Brasileiro” devido aos valores culturais e 

artísticos que foram trazidos pelos imigrantes austríacos e cultivados por seus 

descendentes. Com eles veio, também, a arte da escultura em madeira que se 

desenvolveu formando um pólo artístico no Brasil e exterior. 
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 O artesanato, também, é bastante expressivo e pode ser encontrado nas casas 

comerciais. Além de vários pontos de visitação, a cidade dispõe de uma ampla infra-

estrutura hoteleira e gastronômica onde o visitante pode encontrar conforto, bom 

atendimento, apresentações folclóricas e culturais. A arquitetura típica dos Alpes, o 

idioma, a gastronomia, a música, a cultura e o folclore fazem de Treze Tílias uma típica 

cidade em território brasileiro. 

 

5.2 PERFIL DEMOGRÁFICO, SOCIOECONÔMICO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 

Treze Tílias está localizada no Meio Oeste do Estado de Santa Catarina, 

pertencente à região da AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste 

Catarinense, é considerada um Município de pequeno porte, com uma população 

estimada, com base no último censo de 2010, de 6.341 habitantes, destes 1983 são 

crianças e adolescentes. Com maior população na área urbana. Como podemos 

observar nas tabelas a seguir. 

Faixa Etária Homens Mulheres 

Menores de 1 ano de idade 48 44 

1 a 4 anos de idade 179 150 

5 a 9 anos de idade 240 229 

10 a 14 anos de idade 253 283 

15 a 19 anos de idade 267 290 

Total 987 996 

Soma entre homens e mulheres 
 

1983 
 

População residente 6.341 

População residente urbana 4.715 

População residente rural 1.626 
Fonte: IBGE censo 2010 

O município de Treze Tílias, no que tange a demografia indica um aumento 

populacional entre os Censos Demográficos de 2000 a 2010, à taxa de 2,75%, passando 

de 4.841 para 6.341 habitantes. Essa taxa foi superior a registrada no Estado, que ficou 

em 1,57% ao ano, e superior a cifra de 0,88% ao ano da Região Sul. A densidade 

demográfica é de 34,24ha/km² abrangendo uma área territorial de 186,63Km². 

Apresentou um aumento de 24% desde o último censo-demográfico realizado em 

2000. É possível verificar na tabela a seguir, relacionando ao aumento populacional do 

Brasil, Estado, Região e município mostrando um comparativo entre o Censo de 2000 e 

2010.  
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Gráfico 01: Taxa de crescimento anual por área 2000/2010. Fonte: RI Sociais Panorama Municipal (MDS, 

2013). 

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população 

urbana em 2000 representava 60,09% e em 2010 a passou a representar 74,36% do 

total. A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. 

Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos 

anuais, cresceu 4,1% em média. Em 2000, este grupo representava 9,7% da população, 

já em 2010 detinha 11,1% do total da população municipal.  O segmento etário de 0 a 

14 anos registrou crescimento positivo entre 2000 e 2010 (0,2% ao ano).  Crianças e 

jovens detinham 28,8% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 

1.396 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 22,5% da 

população, totalizando 1.426 habitantes.  

 

 

Gráfico 02: População residente por faixa etária 2000/2010. Fonte: RI Sociais Panorama Municipal (MDS, 

2013). 
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5.2.1 Habitação 

 Existem no município 2049 residências. Destas, 1481 estão na área 

urbana e 568 estão na área rural. Dentro desse número, o município possui um 

conjunto habitacional, “Por-do-Sol”, que possui, aproximadamente, 210 residências. A 

tabela abaixo nos indica o tipo de moradia no qual as famílias residem: 

TIPO DE CASA Nº de Famílias 

Tijolo/ adobe 1454 

Taipa revestida 0 

Taipa não revestida 0 

Madeira 591 

Material aproveitado 0 

Outros 4 

Total de residências 2.049 

Tipo de moradia das famílias cadastradas no SIAB. Fonte: Plano Municipal de Saúde de Treze Tílias. 

 Observa-se que a grande maioria das construções do município é de 

alvenaria; aproximadamente 1454 casas. As casas de madeira somam 591 construções 

e 4 casas são construídas com outros materiais. 

5.2.2 Sistema de Saneamento  

O abastecimento de água no município de Treze Tílias é realizado pela 

Companhia Catarinense de Água e Saneamento – CASAN, com 1742 ligações 

atualmente. Na área rural 580 famílias são abastecidas com água que vem de poços ou 

nascentes.  

Abastecimento de Água Nº de Famílias 

Rede Pública 1742 

Poço ou nascente 580 

Total de famílias  2.322 

Tabela: Abastecimento de água das famílias cadastradas. Fonte: Plano Municipal de Saúde de Treze Tílias. 

 

A CASAN também está implantando rede de esgoto sanitário com sistema de 

tratamento biológico compacto. A coleta adequada do esgoto é realizada em 621 
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residências. Possuem fossas próprias 1730 moradias e 03 apresentam fossa a céu 

aberto. 

Destino Fezes/Urina Nº de Famílias 

Sistema de esgoto 621 

Fossa 1730 

Céu aberto 3 

Total de famílias 2.354 

Tabela: Saneamento básico das famílias cadastradas. Fonte: Plano Municipal de Saúde de Treze Tílias. 

A tabela acima nos mostra que há predominância de casas com fossa, 

possivelmente estas estejam localizadas no interior e bairros, onde ainda não há 

sistema de esgoto implantado.  

5.2.3 Coleta de lixo 

A coleta de lixo é realizada três vezes por semana com transporte compactador. 

A coleta é realizada por uma empresa contratada pela Prefeitura Municipal e o lixo é 

levado para outro município que faz a destinação correta dos resíduos sólidos urbanos, 

comerciais, residenciais. A coleta dos resíduos ambulatoriais e hospitalares do 

município é realizada por uma empresa especializada que faz a coleta quinzenalmente 

e apresenta de acordo com os dados da SIAB tirados do plano municipal de saúde a 

seguinte situação: 

Destino do Lixo Nº de Famílias 

Coleta Pública 1813 

Queimado/enterrado 525 

Céu aberto 0 

Total de famílias 2338 

Tabela: Coleta de lixo das famílias cadastradas no SIAB. Fonte: Plano Municipal de Saúde de Treze Tílias 2015. 

5.2.4 Energia Elétrica 

 O município de Treze Tílias é servido de energia elétrica das Centrais 

Elétricas de Santa Catarina – CELESC, atingindo todas as 2364 residências da área 

urbana e rural.  

 Energia Elétrica Nº de Famílias 
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Possuem 2364 – 100% 

Não possuem 0 - 0% 

Saneamento básico das famílias cadastradas no SIAB.Fonte: Plano Municipal de Saúde de Treze Tília 2015. 

 A tabela acima nos mostra que Treze Tílias não possui famílias sem acesso à 

energia elétrica no município, sendo este um serviço de acesso a toda população. 

Porém, de acordo com pesquisa de percepção junto ao Centro de Referência de 

Assistência Social de Treze Tílias, foi apontado que em 2015 uma nova vila surgiu no 

interior do Município com famílias vulneráveis, cujas instalações estão sendo 

providenciadas, pois não havia abastecimento de água e luz no local. 

5.2.5 Aspectos Econômicos 

No final da década de sessenta e início da década de setenta, Treze Tílias 

entrou para o mapa da indústria regional e estadual com a implantação das primeiras 

indústrias de Óleos Vegetais Treze Tílias, da Lacticínios Tirol Ltda., e da Incotril. A 

instalação e a história da indústria láctea em Treze Tílias, indiscutivelmente, foi e é a 

grande responsável pelo progresso local e pela posição que Treze Tílias ocupa 

atualmente no ranking estadual. 

A indústria, a agricultura, o transporte e comércio e o turismo são as principais 

economias de Treze Tílias. O turismo é a 4ª economia do município e recebe, 

aproximadamente, 100.000 turistas por ano. Tem o 3° PIB per capita do estado de 

Santa Catarina, é a 5ª cidade que mais cresce no Estado e, aproximadamente, 8% da 

população faz parte de algum grupo folclórico cultural. 

 Em Treze Tílias entre os anos de 2005 e 2009, segundo o IBGE, o Produto 

Interno Bruto (PIB) do município cresceu 96,1%, passando de R$ 161,4 milhões para R$ 

316,4 milhões. O crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado que foi 

de 52,1%. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual 

aumentou em 0,19% para 0,24% no período de 2005 a 2009. 

 Desta forma, podemos constatar que Treze Tílias possui um diferencial na 

região, tendo em vista seu perfil econômico, principalmente no que tange ao PIB per 

capita que dentre os municípios de pequenos porte é um dos maiores. Com relação ao 

PIB em reais/ano podemos verificar no gráfico a seguir que o valor do município é 

superior a média da região segundo dos dados do IBGE (2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lactic%C3%ADnio
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Fonte: Fonte IBGE (2009)/Plano Municipal de Treze Tílias 2013 

 No gráfico a seguir pode-se observar a participação dos setores econômicos do 

município envolvidos no Produto Interno Bruto no ano de 2009, gerando esse número 

alto, considerando a realidade de outros municípios da região. 

 

Participação dos setores econômicos no PIB do município em 2009. Fonte: RI Panorama Municipal (2013)/Plano Municipal de 

Assistência Social de Treze Tílias 2013. 

 

No gráfico acima, podemos observar que o maior incremento no PIB municipal 

tem sua origem na indústria que abarca um montante de 59,9% do PIB em 2009; fato 

que se deve a indústria de laticínios muito forte no município. Em seguida, o setor de 

serviços com 24,9%, devido ao turismo, característica do município, seguido de 8,1% 

de impostos e 7,1% na agricultura. 
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 A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor 

de indústria, o qual responde por 59,9% em 2009 contra 55,3% em 2005. Em sentido 

contrário ao verificado no Estado, em que a participação industrial decresceu de 55,3% 

para 28,7% em 2009. 

 

Participação dos setores econômicos no PIB do município em 2009. Fonte: RI Panorama Municipal (2013)/Plano Municipal de 

Assistência Social de Treze Tílias 2013. 

Os dados acima descritos vão ao encontro de dados relativos ao mercado de 

trabalho formal do município que apresentou saldos positivos na geração de novas 

ocupações entre 2004 e 2010. O número de vagas criadas neste período foi de 1.061. 

No ano de 2010 as admissões registraram 1.064 contratações contra 920 demissões, 

conforme podemos visualizar a seguir. 

Admitidos e desligados no município entre 2004 e 2010. Fonte: RI Panorama Municipal. 
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De acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de 

trabalho formal em 2010 totalizava 2.073 postos, 83,9% a mais em relação a 2004. O 

desempenho do município acima da média verificada para o Estado que cresceu 40,1% 

no mesmo período. A indústria de transformação foi o setor com maior volume de 

empregos formais, com 1.101 postos de trabalho, seguido do setor de serviços com 

377 postos em 2010. Somados, estes dois setores representavam 71,3% do total dos 

empregos formais do município conforme podemos verificar no gráfico a seguir. 

Distribuição dos postos de trabalho formais em 2004 a 2010. 

 Fonte: RI Panorama Municipal (2013). 

 Os setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na 

estrutura do emprego formal do município foram a indústria de transformação (de 

46,23% em 2004 para 53,11% em 2010) e comércio (de 13,40% para 15,58%). A que 

mais perdeu participação foi a administração pública de 12,87% para 7,72%.  

Conforme dados do último Censo Demográfico o município em agosto de 2010 

possuía 3.830 pessoas economicamente ativas onde 3.740 estavam ocupadas e 90 

desocupadas. A taxa de participação ficou em 70,4% e a taxa de desocupação 

municipal foi de 2,3%. A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação 

mostra que 52,8% tinham carteira assinada, 8,7% não tinha carteira assinada, 30,5% 

atuam por conta própria e 4,7% empregadores. Servidores públicos representavam 

2,2% do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio 

consumo representavam 1,2% dos ocupados o que pode ser constatado no gráfico a 

seguir: 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade por posição na ocupação - 2010. 
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Fonte: RI Panorama Municipal 2013. 

O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 2.159,48. 

Entre os homens o rendimento era de R$ 2.552,65 e entre as mulheres de R$ 1.718,06, 

apontando uma diferença de 48,58% maior para os homens. No gráfico a seguir 

percebe-se que 26% da população vivem com renda de até um salário mínimo, 38% da 

população de Treze Tílias vive com renda mensal de mais de um a dois a salários 

mínimos e 34% vive com renda mensal maior que dois salários mínimos. 

Posição das pessoas ocupadas por classe de rendimento 2010. 

Fonte: RI Panorama Municipal 2013. 

A distribuição por grandes grupos de ocupação mostrou que os dois maiores 

grupos são dos trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da 

pesca e ocupações elementares. Juntos, os dois grupos totalizam 27,9% das ocupações 
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do município. Das pessoas ocupadas, 1,8% não tinham rendimentos e 27,5% ganhavam 

até um salário mínimo por mês. 

Em relação a receita orçamentária do município, esta passou de R$ 8,1 milhões 

em 2005 para R$ 13,1 milhões em 2009, o que retrata uma alta de 61,2% no período 

ou 12,68% ao ano. A proporção de receitas próprias, ou seja, geradas a partir das 

atividades econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou 

de 10,91% em 2005 para 11,66% em 2009, e, quando se analisa os municípios juntos 

do Estado, a proporção aumentou de 28,20% para 27,43%.  Conforme o Panorama 

Municipal retirado do Relatório de Informações Sociais disponível no site do MDS a 

dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) aumentou no 

município, passando de 28,87% da receita orçamentária em 2005 para 30,21% em 

2009. Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os municípios do 

Estado, que ficou em 18,40% em 2009.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do 

progresso em longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: 

renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um 

contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. (PNUD, 

2000). 

Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Treze Tílias 

alcançou 0,66, colocando o município na 374ª posição estadual neste indicador. Na 

última década o município passou a investir em qualidade de vida o que contribuiu 

para um aumento no IDH-M.  

  No tocante ao IDH-M, o município de Treze Tílias apresenta 0,79 de IDH, 

conforme nos mostra o gráfico a seguir. Treze Tílias sobe 318 posições no ranking 

nacional passando da 374ª posição par 56ª cidade no Brasil com maior qualidade de 

vida.  

 Fonte: Sebrae (2010) 
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5.2.6 Cadastro Único Para Programas Sociais 

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas 
das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário 
mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais 
condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias 
para diversos programas sociais.  

De junho de 2011 a janeiro de 2016, o município inscreveu no Cadastro Único e 
incluiu no Programa Bolsa Família 31 famílias que estavam em situação de extrema 
pobreza. 

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em junho de 2016 
era de 406, sendo 1.287 pessoas cadastradas como podemos observar nas tabelas 
abaixo as quais indicam o predomínio de cadastros em famílias e por pessoas 
cadastradas com renda per capita mensal entre R$ 170,00 a ½ salário mínimo: 

Famílias Cadastradas Referência 06/2016 

Total de Famílias  406 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal de R$ 0,00 até 
R$ 85,00  

45 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal entre R$ 85,01 
e R$ 170,00  

50 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal entre R$ 170,01 
e ½ salário mínimo 

144 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal acima de ½ 
salário mínimo 

167 

Pessoas cadastradas                                                                 Referência 06/2016 

Total de pessoas cadastradas  1.287 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal de 
R$ 0,00 até R$ 85,00 

156 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal 
entre R$ 85,01 e 170,00  

208 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal 
entre R$ 170,0 ½ salário  

492 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal 
acima de ½ salário mínimo 

431 

Fonte: RI Relatório de Informações Social – MDS 2016. 

A utilização do Cadastro Único possibilita ao poder público formular e 

implementar políticas específicas para o seu município de acordo com as principais 

vulnerabilidades sociais a que essas famílias estão expostas.  A partir do 

cadastramento da família no Cadúnico, o Governo Federal efetua a análise da situação 

familiar a fim de inseri-la em Programas Sociais que possibilitem a melhoria de sua 

condição de vida, por esse motivo é de extrema importância que os cadastros se 

mantenham atualizados.  
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Atualização Cadastral Referência 06/2016 

Total de Famílias com cadastro atualizado 283 

Famílias com cadastro atualizado e renda per capita até ½ salário 
mínimo 

77 

Taxa de atualização do total de famílias cadastradas 0,70 

Taxa de atualização cadastral até ½ salário mínimo 0,74 
Fonte: RI Relatório de Informações Social – MDS 2016. 

 

Hoje das 406 famílias cadastradas 360 estão com seu cadastro atualizado. 

Havendo uma cobertura de 84% de atualização. É necessário salientar a importância 

de realizar busca ativa e melhorar a qualidade dos registros para garantir toda 

cobertura das famílias cadastradas. 

5.2.7 Programa Bolsa Família 

Um dos principais programas que utiliza como base de dados o Cadúnico, é o 

Bolsa Família o qual é um programa de transferência direta de renda que beneficia 

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. 

 O Programa Bolsa Família disponibiliza atualmente os seguintes tipos de 

benefícios: Benefício Básico, no valor de R$ 85,00, pago apenas a famílias 

extremamente pobres com renda mensal por pessoa de até R$ 85,00. Benefício 

Variável Vinculado ao Adolescente, no valor de R$ 46,00 (até dois por família): Pago 

às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa e que tenham adolescentes 

entre 16 e 17 anos em sua composição. Benefício para Superação da Extrema 

Pobreza, em valor calculado individualmente para cada família: Pago às famílias que 

continuem com renda mensal por pessoa inferior a R$ 85,00, mesmo após receberem 

os outros tipos de benefícios do Programa. E os Benefícios Variáveis (até cinco por 

família), pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00, sendo eles:  

Benefício Variável 

Vinculado à Criança ou 

ao Adolescente de 0 a 15 

anos. 

  

R$ 39,00 

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por 

pessoa e que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos 

de idade em sua composição. 

É exigida frequência escolar das crianças e adolescentes 

entre 6 e 15 anos de idade. 

Benefício Variável 

Vinculado à Gestante 

  

R$ 39,00 

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por 

pessoa e que tenham grávidas em sua composição.  

São repassadas nove parcelas mensais.  

O benefício só é concedido se a gravidez for identificada 

pela área de saúde para que a informação seja inserida no 



56 
 

Sistema Bolsa Família na Saúde. 

Benefício Variável 

Vinculado à Nutriz. 

R$ 39,00 

  

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por 

pessoa e que tenham crianças com idade entre 0 e 6 meses 

em sua composição, para reforçar a alimentação do bebê, 

mesmo nos casos em que o bebê não more com a mãe.  

São seis parcelas mensais. 

Para que o benefício seja concedido, a criança precisa ter 

seus dados incluídos no Cadastro Único até o sexto mês de 

vida. 

O município de Treze Tílias possui 95 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família, tendo como referência o ano de 2016. Na tabela abaixo estão apresentado os 
dados de acordo com os tipos de benefícios, na qual se destaca os benefícios variáveis 
somando o maior quantitativo de beneficiários. 

Quantitativo por Tipo de Benefícios Referência 08/2016 

Benefício Básico  62 

Benefícios Variáveis  188 

Benefício Variável Jovem - BVJ  29 

Benefício Variável Nutriz - BVN  7 

Benefício Variável Gestante - BVG  2 

Benefício de Superação da Extrema Pobreza - BSP  20 
Fonte: RI Relatório de Informações Social – MDS 2016. 

Já no gráfico abaixo podemos observar que houve uma diminuição no número 
de famílias beneficiárias.  

 

Fonte: Plano Municipal de Assistência Social de Treze Tílias 2014. 
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De acordo com pesquisa de percepção realizada no Centro e Referência de 
Assistência Social – CRAS foi apontado que o motivo para esse declínio aconteceu a 
partir do ano de 2014 onde vários cadastros desatualizados começaram a ser 
regularizados de acordo com a realidade do município, pois anteriormente nem todos 
os critérios para inclusão das famílias no programa eram considerados. 

 Para receber o benefício às famílias precisam cumprir condicionalidades nas 

áreas de saúde e educação. É notório afirmar que as condicionalidades do programa 

Bolsa Família resultam de ações que acompanham as famílias nestas áreas. 

 No quadro abaixo é possível constatar o resultado do acompanhamento 

realizado com as famílias beneficiárias do Programa com perfil educação e saúde. Os 

dados relacionados referem-se ao mês de março/2016 no que tange à educação e do 

mês de dezembro/2015 à saúde e caracteriza-se da seguinte maneira: 

Público acompanhado Nº Total 

Total de beneficiários com perfil educação (6 a 15 anos)          99 

Total de beneficiários com perfil educação (16 e 17 anos)  20 

Total de famílias com perfil saúde  82 

Resultados do Acompanhamento  

Beneficiários acompanhados pela Educação (6 a 15 anos) 92 

Beneficiários acompanhados pela Educação (16 a 17 anos) 16 

Beneficiários acompanhados com frequência acima da exigida ( 6 a 15 anos - 85%) 89 

Beneficiários acompanhados com frequência abaixo da exigida ( 6 a 15 anos- 85%) 3 

Beneficiários com frequência acima da exigida (16 a 17 anos - 75%) 13 

Beneficiários com frequência abaixo da exigida (16 a 17 anos - 75%) 3 

Beneficiários sem informação de frequência escolar (6 a 15 anos) 7 

Beneficiários sem informação de frequência escolar (16 a 17 anos) 4 

Famílias acompanhadas pela saúde 48 

Crianças acompanhadas 26 

Crianças com vacinação em dia 23 

Crianças com dados nutricionais 26 

Famílias não acompanhadas pela saúde 34 
Fonte: RI Relatório de Informações Social – MDS 2016. 

 Cabe observar os dados acima descritos no sentido de compreender a 

necessidade de garantir o acompanhamento de condicionalidades do Programa Bolsa 

Família. Com relação aos dados de acompanhamento na educação é possível perceber 

que o número maior de beneficiários acompanhados atinge a faixa dos seis aos quinze 

anos de idade assim como apresentam frequência acima da exigida. Já a faixa etária 

dos dezesseis aos dezessete anos de idade expressa um número menor, bem como 

uma menor cobertura de acompanhamento. Referente ao acompanhamento na saúde 

é possível perceber o acompanhamento não é satisfatório, pois das 82 famílias com 

perfil saúde, apenas 48 famílias estão em acompanhamento.  
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5.2.8 Proteção Social Básica 

 Por ser um Município de pequeno porte Treze Tílias possui apenas um Centro 

de Referência de Assistência Social - CRAS, o qual foi implantado em 2011, sendo uma 

unidade pública estatal descentralizada da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS).  O CRAS atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de 

Assistência Social (Suas), dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela 

organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade 

e risco social. Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a 

função de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a 

organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos 

processos nele envolvidos.   

 O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um 

trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. O trabalho social com as famílias 

no âmbito do PAIF, muitas vezes precisa ser complementado com os demais serviços 

socioassistenciais da Proteção Social Básica. Assim, temos garantido pela Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, de acordo com os ciclos etários.   

 A organização desse serviço acontece por meio do trabalho em grupos ou 

coletivos e organizam-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, 

desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e 

incentivar a socialização e a convivência comunitária (MDS, 2013). Hoje o CRAS vem 

buscando inserir novos usuários no serviço que sejam público alvo, pois anteriormente 

havia uma distorção quanto ao objetivo e critérios para inclusão. As tabelas abaixo 

mostram o número de famílias e usuários do PAIF e Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos atendidos no ano de 2015. 

FAMÍLIAS PAIF 2015 

Famílias em acompanhamento no PAIF          44 
Fonte: RI Relatório de Informações Social – MDS 2016. 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS 2015 

Crianças e adolescentes incluídos          74 
Fonte: RI Relatório de Informações Social – MDS 2016. 

 

5.2.9 Benefício de Prestação Continuada  

 Apesar do Programa Bolsa Família se caracterizar como o maior programa de 

transferência de renda, não podemos deixar de elencar o BPC – Benefício de Prestação 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
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Continuada. Um benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção 

Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para acessá-lo 

não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. É um benefício individual, 

não vitalício e intransferível, que assegura a transferência mensal de 1 (um) salário 

mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, 

de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas.  

 Os dados abaixo mostram que no município de Treze Tílias existem 64 pessoas 

beneficiários, sendo 11 idosos e 45 pessoas com deficiência, destes 08 são BPC Escola. 

Benefício de Prestação Continuada BPC                       2015 

Total de beneficiários  64 

Pessoas com Deficiência 45 

BPC na Escola  08 
Fonte: RI Relatório de Informações Social – MDS 2016. 

 

5.3 DIREITO A VIDA E À SAÚDE 

5.3.1 Sistema de saúde  

O município de Treze Tílias dispõe de 01 Unidade de Saúde na região central do 

município que abriga as duas Equipes de Estratégia Saúde da Família, duas Equipes de 

Saúde Bucal, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, os serviços da Secretaria Municipal 

de Saúde estão alojados ao lado na antiga estrutura do Hospital .  

A Equipe Estratégia Saúde da Família – ESF 01 atende aos moradores do Bairro 

Por-do-Sol, Jardim das Flores, e das comunidades das seguintes linhas: Divisa, São 

Paulo, Natter, Nova Áustria, São Roque, Pinhal, Barracas, Rodrigues, Jataí, Pinhal Preto, 

Três Barras, Mazetto, Caçador, São Bento, Rosengardt e Babemberg, além de algumas 

ruas do Centro na qual consta nos Mapas da Equipe. A equipe é composta por um 

médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um dentista e uma auxiliar de 

saúde bucal e oito agentes comunitárias de saúde e atende em média 1194 famílias.  

A Equipe Estratégia Saúde da Família - ESF 02 atende aos moradores dos 

Bairros: Centro, São José e a COHAB.  A equipe é composta por um médico clínico 

geral, uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, um dentista, e uma auxiliar de 

saúde bucal e 08 agentes de saúde e atende em média 1178 famílias. 

Os atendimentos desenvolvidos pelas Equipes Saúdes da Família são: serviços 

médicos, de enfermagem, odontologia, imunização, planejamento familiar; preventivo 

do câncer de colo e mama, saúde do homem, da criança, do idoso. 
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A rede de prestadores de serviços fica localizada nos municípios vizinhos, tendo 

no município somente dois postos de coleta de exames de análises clínicas. O 

município utiliza muito os serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde, localizado no 

município de Herval d’ Oeste, onde o cidadão é encaminhado pela rede ao referido 

estabelecimento de saúde e o Hospital Universitário Santa Terezinha que é referencia 

em emergência. 

O município utiliza o TFD, viabilizando o acesso aos serviços não ofertados pelo 

município, principalmente os de média e alta complexidade. Também implantado em 

parceria com os municípios de Água Doce, Catanduvas, e Treze Tílias, há um Centro de 

Referência Pisocossoial – CPAS, que tem sede em Água Doce, local para onde são 

levados os pacientes dos três municípios que necessitam de atendimento. 

5.3.2 Mortalidade Infantil 

A taxa de mortalidade infantil expressa o risco de um nascido vivo morrer antes 

de completar um ano de idade, é considerado um dos mais eficientes sensores de 

desenvolvimento social e econômico de uma população. A tabela abaixo aponta sobre 

os índices de mortalidade infantil menor de 01 ano de idade. Observa-se que em 2012 

ocorreram quatro óbitos em crianças menores de 01 ano. Já nos demais anos, nenhum 

óbito foi registrado. Este indicador pode ser melhorado com a realização de algumas 

ações como: realizar o pré-natal em todas as gestantes; a importância do aleitamento 

materno, das vacinas e do teste do pezinho nos primeiros dias de vida e dos cuidados 

com a higiene e nutrição do bebê.  

Mortalidade infantil menor de 01 ano Óbito 

2010 00 

2011 01 

2012 04 

2013 00 

2014 00 

Total 05 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 2016 

 

DESCRIÇÃO 2014 2015 

Óbitos de 1 a 18 anos 0 2 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Treze Tílias 2016 
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Referente ao número de óbitos nessa faixa etária houve ocorrência no ano de 

2015 em 02 casos. 

5.3.3 Mortalidade Materna  

O governo brasileiro assumiu o compromisso com a Organização das Nações 

Unidas (ONU) de reduzir em 75% a mortalidade materna entre 1990 e 2015. 

Analisando-se a tendência da Razão de Mortalidade Materna (RMM) do Brasil, 

observa-se uma diminuição, entre 1990 e 2010, de 141 óbitos por 100 mil nascidos 

vivos (NV) para 68 mortes maternas por grupo de 100 mil nascidos vivos (Portal 

Saúde). A RMM reflete a qualidade de atenção à saúde da mulher, e taxas elevadas 

estão associadas à insatisfatória prestação de serviços de saúde, desde o planejamento 

reprodutivo e atenção pré-natal até a atenção ao parto e puerpério.  

De acordo com a tabela abaixo pode ser verificado que nos últimos dois anos 

no município não houve nenhuma morte materna. 

DESCRIÇÃO 2014 2015 

Óbitos Maternos 0 0 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Treze Tílias 2016 

5.3.4 Gravidez na Adolescência 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gravidez é considerada precoce 

quando a menina engravida entre os 10 e os 19 anos. A gravidez precoce geralmente 

se deve à cultura e à dificuldade de acesso a métodos contraceptivos, podendo causar 

consequências desagradáveis tanto para a saúde da gestante como do bebê. A 

principal causa da gravidez precoce deve-se a vários fatores diferentes, mas podem 

incluir: 

 Primeira menstruação muito cedo; 

 Desinformação sobre gravidez e métodos contraceptivos; 

 Baixo nível financeiro e social; 

 Famílias com outros casos de gravidez precoce; 

 Conflitos em ambiente familiar. 

A gravidez precoce pode acontecer em qualquer classe social, mas é mais 

frequente nas famílias de baixa renda. Referente a este tópico contata-se que em dois 

anos houve 24 casos confirmados no município com um aumento de 04 casos no 

espaço de um ano passando de 10 casos em 2014 para 14 casos em 2015. 

DESCRIÇÃO 2014 2015 

Gravidez na adolescência  10 14 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Treze Tílias 2016 
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5.3.5 Acompanhamento Pré-Natal 

As consultas médicas no pré-natal são consideradas como indicativo de como a 

política pública de saúde atende à gestante, pois este atendimento pode garantir 

gestação e partos seguros para a mãe e o bebê. Como não há parâmetros adequados 

para analisar a qualidade deste atendimento, o Ministério da Saúde concentra a 

atenção no número mínimo de consultas médicas que devem ser realizadas, seguindo 

a recomendação de 7 ou mais consultas médicas durante o pré-natal.  

Dentro desse preceito o município no ano de 2014 apresentou uma cobertura 

de pré - natal com sete ou mais consultas de 80% com uma diminuição em 2015 para 

75% como mostra a tabela abaixo. 

DESCRIÇÃO 2014 2015 

Pré - natal com sete ou mais consultas 80% 75% 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Treze Tílias 2016 

5.3.6 Cobertura Vacinal 

A vacinação, ou imunização, é uma atividade da Atenção Básica e orienta-se 

pelos princípios da universalidade e equidade do SUS, constituindo uma das ações 

coletivas mais re-levantes da Saúde Pública, devido ao seu caráter estratégico na 

redução de morbidades e mortalidades por doenças transmissíveis. É de competência 

dos municípios a execução das ações de vacinação. Para tanto, devem buscar 

estratégias adequadas, proporcionando todas as condições necessárias para a 

execução das mesmas, com a finalidade de atingir os índices pactuados junto ao 

Ministério da Saúde.  

Referente à cobertura vacinal nos últimos dois anos no município de Treze 

Tílias podemos perceber por meio da tabela abaixo que houve uma estabilidade de 

cobertura em 96% para crianças de 0 a 05 anos e referente a cobertura vacinal do HPV 

para adolescentes em 92% . 

DESCRIÇÃO 2014 2015 

Cobertura vacinal de 0 a 5 anos 96% 96% 

Cobertura vacinal HPV adolescentes 92% 92% 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Treze Tílias 2016. 

 

5.4 DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE 

 Os direitos fundamentais descritos no Direito ao Respeito, Liberdade e 

Dignidade do Estatuto da Criança e do Adolescente apresentam a discussão da 

integridade física e moral da criança. Do texto apreende-se a articulação de dois 

subtemas dos direitos humanos: a divisão dos direitos civis e políticos, que 
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compreendem os direitos de “expressão, opinião, consciência e religião”, e os direitos 

especiais ou de proteção contra todas as formas de negligência, abuso, exploração, 

enfim, direitos necessários frente à condição de desenvolvimento da criança e do 

adolescente (ROSEMBERG; MARIANO, 2010, p.711), conforme explicitado no eixo 

específico. 

 Ao salvaguardar a criança e o adolescente de qualquer tratamento desumano, 

vexatório ou aterrorizador, conforme expresso no artigo 18, o Estatuto traz à tona o 

tema do combate a toda forma de violência. No contexto dos direitos humanos, não 

somente a questão da violência contra a criança e o adolescente, mas também a 

violência reproduzida pelo adolescente são, em geral, abordadas como forma de 

violação do Direito ao Respeito, à Liberdade e à Dignidade. 

5.4.1 Crianças e adolescentes vítimas de violência  

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado de zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

composto por cinco membros titulares e cinco suplentes, escolhidos pela população 

local, nomeados pelo prefeito municipal e empossados pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. Conforme a Lei Federal nº 12.696, de 

25 de Julho de 2012 o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá 

em data unificada, em todo território Nacional, a cada quatro (04) anos, no primeiro 

domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição Presidencial, conforme 

a Lei Federal nº 12.696, de 25 de Julho de 2012. 

   O Conselho Tutelar funciona em local disponibilizado pelo poder Público 

Municipal situado na Rua Antônio Carlos Altenburger, 268.  O atendimento ao público 

é realizado de segunda a sexta-feira no horário das 7:30 às 18:00 sem fechar ao meio 

dia. Em finais de semana e feriados atenderá em forma de sobreaviso, sendo que o 

telefone de plantão está disponível aos munícipes, afixado na porta da sede do 

Conselho Tutelar, na Delegacia de Polícia e no hospital. 

Buscando compor um diagnóstico situacional sobre a criança e adolescente em 

Treze Tílias, o Conselho Tutelar apresentou os seguintes dados estes computados por 

meio de registro manuais, pois o Conselho Tutelar está em faze de adaptação com o 

SIPIA e os novos conselheiros estão sendo capacitados: 

Registro de Ocorrências 2014 2015 

Violência Física e Maus Tratos 3 3 

Negligência 30 38 

Conflitos Escolares 20 46 
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Violência Sexual 2 4 

Informações Gerais 42 30 

Trabalho Infantil 8 (acima de 12 anos) 2 

Acolhimento Institucional 1 3 

Evasão Escolar 16 22 

Adolescentes envolvidos com Álcool  0 7 

Orientação Pensão Alimentícia 37 48 

Auto Mutilação 0 3 

Fonte: Conselho Tutelar de Treze Tílias 2016 e Plano Municipal de Medida Socioeducativa de Treze Tílias 2014. 

 Dentre os atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar nos últimos dois 

anos, a tabela acima aponta maior demanda em casos de negligência, Orientação 

referente à pensão alimentícia, conflitos escolares, atendimento para informações 

gerais e evasão escolar.  

Ainda de acordo com pesquisa de percepção realizada em reunião intersetorial, 

foi apontado que há conhecimento por parte deste órgão de adolescentes envolvidos 

com drogas e uso de álcool, porém as denúncias não chegam ao Conselho Tutelar. 

Podendo esse Conselho pensar em ações e estratégias para dar atenção a essa 

demanda. 

5.4.2 Medidas Socioeducativas 

A oferta do respectivo serviço de média complexidade, é ofertado pela equipe 

da Gestão, respectivamente, Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, 

levando em consideração a inexistência do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS. O Município possui um plano de Atendimento 

Socioeducativo, e uma a equipe técnica prevista. 

Em um primeiro momento, chega à referida equipe o “Termo de 

Apresentação”, no qual documentos constam as partes, adolescente infrator, ato 

infracional e a respectiva medida socioeducativa aplicada. Na sequência, após análise 

documental, o adolescente e responsável familiar são acionados para fins de 

comparecer perante a equipe, objetivando a elaboração do Plano Individual de 

Atendimento – PIA. Posteriormente, o adolescente é encaminhado ao local em que irá 

realizar a medida socioeducativa, onde será devidamente orientado e supervisionado 

diretamente pelo responsável da instituição, devendo este, informar a equipe de 

referência, qualquer intercorrência que venha a ocorrer no respectivo período, para 

que se necessário providências sejam tomadas e o adolescente responsabilizado, 

objetivando a conclusão do ciclo de medida socioeducativa.  
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A equipe de referência irá acompanhar todo o processo, do recebimento do 

“Termo de Apresentação”, período de realização no local, acolhida e emissão de 

relatório final a ser encaminhado ao Judiciário. 

Vale destacar os possíveis locais para onde encaminhamos o adolescente para 

realização da Prestação de Serviço à Comunidade: Delegacia de Polícia Civil – Treze 

Tílias; Secretaria de Turismo; Secretaria de Saúde, Polo Universitário Verdes Vales; 

Departamento de Esportes, Secretaria de Assistência Social e respectivamente, o 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 

Temos os seguintes dados de acordo com o levantamento feito junto a 

Secretária Municipal de Assistência Social de Treze Tílias para cumprimento de medida 

socioeducativa desde 2009 a 2015: 

Sexo Inicio Fim Local Motivo Tipo 

M Dez/2009 Abr/2010 Hospital Não consta PSC 

M Out/2010 Mai/2011 Conselho Tutelar Não consta LA 

M Mai/2011 

Abr/2013 

Ago/2011 

Out/2013 

Parque 

CRAS 

Não consta PSC  

PSC 

M Jul/2011 Out/2012 Não cumpriu Não consta PSC 

M Ago/2011 Abr/2012 Parque Não consta PSC 

M Abr/2012 Jul/2012 Parque Não consta PSC 

M Out/2012 ---------- Não localizado Não consta PSC 

M Abr/2013 Out/2013 CRAS Não consta PSC 

F Mar/2014 Abr/2014 CRAS Briga escola ADV 

F Jun/2014 Jul/2014 CRAS Turismo Briga escola PSC 

F Jun/2014 Jul/2014 CRAS Turismo Briga escola PSC 

F Jul/2014 Ago/2014 CRAS Turismo Briga escola PSC 

F Jul/2014 Ago/2014 CRAS Turismo  Briga Escola PSC 

F Jul/2014 Ago/2014 CRAS Turismo Briga Escola PSC 

F Jul/2015 Ago/2015 Secretaria de 

Assistência Social 

Agressão Física PSC 

M Out/2015 Ago//2015 Departamento de 

Esporte 

Agressão Física PSC 

M Nov/2015 Dez/2015 Delegacia de 

Polícia Civil 

Depredação do 

Patrimônio Público 

e direção sem CNH 

Advertência, 

PSC, Reparação de 

dano, e 

acompanhamento da 

freqüência e 

rendimento escolar 

M 11/2015 12/2015 Delegacia de 

Polícia Civil 

Depredação do 

Patrimônio Público 

Advertência, 

PSC, Reparação de 

dano, e 

acompanhamento da 
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freqüência e 

rendimento escolar 

M Nov/2015 Mai/20156 Polo Universitário Depredação do 

Patrimônio Público 

Advertência, 

PSC, Reparação de 

dano, e medida 

protetiva de 

orientação e 

acompanhamento 

M 2015 2016 CRAS Furto PSC e LA 

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e Plano Municipal de Medida Socioeducativa de Treze Tílias 2014. 

Por meio dos dados apresentados na tabela acima é possível perceber que 

houve um aumento gradativo no cumprimento de medidas socioeducativas. Havendo 

uma estabilidade em 2014 e 2015 em que seis adolescentes cumpriram medidas. O 

que difere um ano do outro é o sexo dos socioeducandos, pois em 2014 eram todos do 

sexo feminino e em 2015 eram todos do sexo masculino. Dentre os motivos que 

levaram ao ato infracional se destacam as brigas escolares e depredação do 

patrimônio público, seguido de agressão física.  

O tipo de medida predominante é a PSC- Prestação de Serviço a Comunidade. 

Observa-se que nos anos anteriores a 2015 os locais de realização das medidas eram 

limitados a alguns espaços, agora se percebe que há outros locais recebendo 

socioeducandos. Talvez pelo fato de que o município passou por um processo de 

elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no ano de 2014, 

envolvendo vários setores locais, o que pode proporcionar esclarecimentos sobre a 

demanda e sua devida importância. 

5.4.3 Adolescentes em conflito com a lei  

A Delegacia de Polícia Civil de Treze Tílias está localizada na Rua Oscar Von 

Hohenbruch, nº 47, centro de Treze Tílias e conta, atualmente, apenas com um Agente 

de Policia Civil lotado neste município. A Polícia Civil desempenha a função de polícia 

judiciária, nos termos do Art. 144 da Constituição Federal: 

 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: 

...... 
IV - polícias civis; 
...... 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as 
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares. 
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 Desta forma, ficam sob a responsabilidade da polícia civil a instauração e 

instrução de autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais, termos 

circunstanciados, autos de apreensão de adolescentes e autos de apuração de atos 

infracionais. 

Autos de Prisão em Flagrante (APF): Procedimento lavrado quando o autor é preso 

em estado de flagrância, cometendo ou logo após cometer algum crime. 

Inquérito Policial (IP): procedimento instaurado para apuração de infrações penais 

e de sua autoria. Crimes com pena mínima superior a dois anos. 

Termo Circunstanciado (TC): procedimento instaurado para apuração de crimes de 

menor potencial ofensivo (Lei 9.099/95), que são aqueles a que a lei comine pena 

máxima não superior a 02 (dois) anos. 

Auto de Apuração de Ato Infracional (AAAI): procedimento instaurado para 

apuração de delitos cometidos por adolescentes quando não se tratarem de crimes 

cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 

Auto de Apreensão de Adolescente (AAA): procedimento semelhante ao APF, 

lavrado quando da apreensão de adolescente cometendo crimes que envolvam 

violência ou grave ameaça à pessoa. 

Como base para estes procedimentos, é realizado o atendimento a vítimas das 

mais diversas ocorrências, registrando o boletim de ocorrência que posteriormente 

darão origem a um dos procedimentos anteriormente descritos. 

No ano de 2015 e 2016 (até o dia atual) foram instaurados os seguintes 

procedimentos: 

PROCEDIMENTO 2015 2016 

INQUÉRITOS POLICIAIS 34 28 

AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE 02 03 

TERMOS CIRCUNSTANCIADOS 18 22 

AUTO DE APURAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS 04 02 

AUTOS DE APREENSÃO DE ADOLESCENTES 00 00 

Fonte: Delegacia Civil de Treze Tílias 2016. 
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Além dos procedimentos chamados de “cartorários”, a polícia civil atua 

investigando os crimes que ocorram dentro da área de atribuição da Delegacia de 

Polícia de Treze Tílias, qual seja, todo o território do município. 

Como citado inicialmente, a delegacia conta apenas com um policial civil, o que, 

por vezes, impossibilita um melhor trabalho investigativo, dando margem à instalação 

da criminalidade dentro dos limites municipais. 

Claro que, dentro desse aspecto, devemos levar em consideração que as crianças 

e adolescentes de Treze Tílias estão sujeitos à ação de criminosos que podem atuar de 

diversas maneiras, sendo em crimes menos complexos, como pequenos furtos, até a 

introdução de entorpecentes ao alcance desta faixa etária. 

Assim, como ponto a ser destacado, enaltece - se a necessidade de trabalhar junto 

aos Poderes Executivo e Legislativo municipal para se buscar o aumento de efetivo da 

Polícia Civil no município, dentro de um estudo do aumento populacional previsto para 

os próximos 10 (dez) anos. 

5.4.4 Trabalho Infantil 

 Não há registros de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no 

Município, mas a rede de atendimento reconhece que há esporadicamente 

adolescentes nesta situação, porém não há levantamento de dados quantitativos. 

Apenas aqueles que chegam com denúncia no Conselho Tutelar. 

5.4.5 Crianças e Adolescentes em Situação de Rua 

 Não há registros de crianças e adolescentes em situação de rua/moradia no 

Município. Em se tratando de situação de rua/sobrevivência, a rede de atendimento 

não reconhece crianças e adolescentes nesta situação. 

 

5.5 DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 

Ao abordar o direito à convivência familiar e comunitária, o que está em foco 

não é a vivência com um grupo biológico, e sim a garantia de que as relações afetivas e 

de proteção possam ser vividas de modo que respeitem a condição de direitos da 

pessoa humana e que contribuam da melhor maneira possível para seu 

desenvolvimento integral. 

A ideia é proteger as relações da criança e do adolescente, por isso primeiro 

vem à atenção ao grupo de pertença, as condições para a família viver com dignidade. 

O reconhecimento da família, sua importância e de investimentos para seu 

fortalecimento é explícito no Estatuto, como indicam o artigo 19 e o parágrafo único 
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do artigo 23, e também na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), que tem 

como eixo fundamental a matricialidade familiar. 

A intervenção junto às famílias não visa à normatização das condutas, mas sim 

à orientação – voltada ao objetivo de ajudar as famílias a exercerem sua função de 

proteção e a trazer a “presença da lei”, quando necessário, em situações em que o 

modo de convivência familiar viola direitos. Reconhecer e respeitar as diferenças 

culturais de cada família é fundamental. Os trabalhos de fortalecimento das famílias 

não surtem efeitos se, tratados como prescrições para o bem viver, impuserem 

modelos de conduta.  

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. 

Por ser um município de pequeno porte a política de assistência social 

contempla apenas a proteção social básica e os serviços que nela estão previstos, no 

que se refere à garantia do direito fundamental de Convivência Familiar e Comunitária, 

os Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e os Serviços de 

Convivência de Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ambos a fim de complementar o 

trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e 

risco social.  

O Município de Treze Tílias não conta com um plano municipal de convivência 

familiar e comunitária, também é inexistente o programa família acolhedora, bem 

como acolhimento institucional, este de alta complexidade. O município mantém 

convênio com o Abrigo Frei Bruno de Joaçaba, no qual há uma única criança abrigada 

já destituída do pátrio poder familiar. No ano de 2015 três crianças foram abrigadas, 

mas em um período curto de tempo voltaram para sua família de origem. De acordo 

com pesquisa de percepção o Conselho Tutelar informou que o índice de crianças 

abrigadas é extremamente baixo, ocorrendo esporadicamente. 

5.6 DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER 

O direito constitucional à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer é proposto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente na perspectiva do desenvolvimento pleno e 

da formação da pessoa. Ou seja, a formação integral da pessoa, o preparo para a 

cidadania e a aquisição de conhecimentos formais direcionados à vida profissional são 

pilares essenciais ao acesso à educação plena. 

5.6.1 Dados da Educação 

A rede pública de ensino no município hoje é composta pela seguinte estrutura:  

 Escola Estadual de Educação Básica São José 
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 Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo 

 Creche Municipal Maria Irmã Cássia Windmier 

 Creche Municipal Primeiros Passos Gabriela Grander 

 EJA – Ensino de Jovens e Adultos Sibila Parisoto e NAES - Núcleo 

Avançado de Ensino Supletivo  

 Pólo UAB Verdes Vales de Treze Tilias.  

No município de Treze Tílias os dados sobre a Política de Educação nos 

mostram a quantidade de matrículas realizadas na rede de ensino municipal em 2015, 

conforme os gráficos a seguir, o qual aponta um maior número de matrículas no para o 

Ensino Fundamental: 

 

                     Fonte: Plano Municipal de Educação de Treze Tílias 2015. 

 

 EDUCAÇÃO INFANTIL 

Os dados apresentados na tabela e no gráfico abaixo mostram o número de 

turmas e alunos na Educação Infantil, referente a creche e o Pré-Escolar no ano de 

2015. Como podemos observar, são 13 turmas nas creches e 14 turmas no pré-escolar. 

Quanto ao número de alunos são 2015 na creche, sendo 206 cursando e 09 

desistentes. No Pré-Escolar são 183 alunos e 182 cursando com uma desistência. 

Rede Municipal de Ensino de Treze Tílias – Educação Infantil 2015 

Ensino Turmas  Alunos  Cursando Aprovados Transferidos Desistentes Falecidos 

Educ. Infantil – 

Creche 

13 215 206 0 0 9 0 
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Educ. Infantil - Pré-

Escolar 

14 183 182 0 1 0 0 

T o t a l 27 398 388 0 1 9 0 

Fonte: Secertaria Municipal de Educação de Treze Tílias 2016. 

 

 

 

 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Treze Tílias 2015. 

Também foi apontada em pesquisa de percepção realizada com representantes 

da Educação em reunião com a equipe intersetorial, a necessidade de ampliação de 

espaço físico para Educação Infantil, pois a procura por vagas vem crescendo, 

principalmente as que necessitam de vagas para o maternal na creche. Já existe um 

novo espaço físico que está com sua construção sendo finalizado, o qual será utilizado 

como uma nova creche, de acordo com informações da Secretaria de Educação 

acredita-se que venha a suprir esta carência no município. 
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 Ensino Fundamental 

De acordo com o gráfico abaixo referente ao número de matrículas no ensino 

fundamental no município no ano de 2015, aponta que o maior número de matrículas 

está concentrado na Escola Municipal Filomena Rabelo com 812 matrículas e 82 na 

Escola Estadual São José. Atualmente a Escola de Educação Básica São José atende 

crianças do 6º ano do Ensino Fundamental ‘a 3ª série do Ensino Médio . sendo que, 

gradativamente, o Estado vem delegando as turmas  de Ensino Fundamental ao 

município.  

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 2015 

De acordo com pesquisa de percepção realizada em reunião com a comissão 

intersetorial por meio de informações repassadas por profissionais da Educação 

Municipal, há necessidade de ampliar a Escola Municipal, sendo que já há projeto por 

parte da administração pública para construção de uma nova Escola Municipal, pois no 

momento para suprir a necessidade de atender todos os alunos esta faz uso de espaço 

físico cedido pela Escola Estadual, a qual oferece algumas salas de aula.  

 Ensino Médio 

No Ensino médio tiveram acesso no ano de 2015, 149 adolescentes. Se 

comparado ao Ensino Fundamental o número de alunos é bem inferior. De acordo com 

o gráfico abaixo se percebe que de 2010 até 2015 houve um declínio no número de 

matrículas para Ensino Médio no Município. Isso possivelmente ocorre pelo fato de 

muitos alunos estarem procurando cursar o Ensino Médio no Município de Luzerna e 

Joaçaba.  

82
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MATRÍCULAS 2015

MATRÍCULAS 2015
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação 2015. 

 

 Atendimento Especializado 

A Escola Municipal conta com uma Sala de Atendimento de Educação Especial 

desde 2010. No Município não possui uma sede para APAE, apenas um terreno o qual 

servirá para futuras instalações físicas. Os alunos hoje frequentam a APAE de Joaçaba, 

sendo destes 02 crianças de dois anos de idade.  

Conforme aponta o gráfico abaixo, no ano de 2013 havia 13 crianças 

matriculadas, já em 2015 o número passou para 18 crianças o que indica que há um 

aumento de crianças com necessidades especiais sendo atendidas na rede municipal. 

Alunos com necessidades especiais matriculados em turmas de AEE 

 

Fonte: Mec/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
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Quanto à Educação de Jovens e Adultos podemos observar nos gráficos a seguir 

que a maioria da população acima dos 25 anos de idade tem ensino fundamental 

incompleto e a minoria possui ensino superior completo. De acordo com o Plano 

Municipal de Educação o EJA de Treze Tílias ainda não atende toda população do 

município. Destaca também que se faz necessária a manutenção e ampliação de 

parecerias com instituição de ensino técnico e profissionalizante para articulação de 

oferta destes cursos a alunos que frequentam o EJA.  

 

 

Fonte: Plano Municipal de Educação 2015 

 

 Esporte e Cultura 

O Município conta com um Departamento Municipal de Esportes, este 

vinculado a Secretaria Municipal de Educação, o qual oferece atividades diretamente 

direcionadas a crianças e adolescentes.  

São 376 crianças e adolescentes que frequentam as atividades oferecidas pelo 

esporte sendo que 90% frequentam 03 modalidades ou mais. 

Modalidades de Esporte Número de vagas Frequentando 

Futsal 
Judô 
Futebol de Campo  
Voleibol 

 
200 de 05 a 12 anos  
200 de 12 a 16 anos 

 
376 

FONTE: Departamento de Esporte de Treze Tílias 2016. 

O departamento Municipal de Esportes trabalha nos últimos quatro anos com 

as modalidades de Futsal, Judô, Futebol de Campo e Voleibol. O objetivo é incentivar o 

maior número de crianças e adolescentes motivados para que despertem o gosto pela 

prática esportiva e proporcionar lazer a 200 crianças com idade entre 05 e 12 anos e 

200 adolescentes com idade entre 12 e 16 anos de ambos os sexos sem discriminação 

de raça, credo e classe social como forma de ocupação de tempo livre, visando o 
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desenvolvimento saudável do corpo e da mente e proporcionando o crescimento da 

personalidade individual e relacionamento interpessoal.  

Pretende proporcionar um espaço lúdico diferenciado, preocupado não apenas 

em oportunizar atividades físicas e integrativas, mas também com o aspecto de 

formação de valores das crianças envolvidas, principalmente as que não tem acesso a 

tais atividades, em decorrência de situação social familiar, com intenção de estruturar 

uma política de esporte e lazer, bem como atendimento a comunidade auxiliando as 

famílias tirar as crianças e adolescentes ociosidade. 

As aulas acontecem nas estruturas oferecidas pelo município como descrito na 

tabela abaixo: 

Estrutura Quantidade Localização 

Ginásios de Esporte 02 Centro  

Campo de Futebol 01 em parceria Centro  

Campo de Futebol 01 em parceria Centro  
FONTE: Departamento de Esporte de Treze Tílias 2016. 

As comunidades do interior e de alguns bairros possuem ginásios de esporte, 

porém as atividades se concentram no centro do município, um dos desafios seria 

ampliar os recursos principalmente humanos para disponibilizar profissionais que 

atendam essas comunidades.  

Além das aulas semanais normais também promove oficinas isoladas e 

atividades de recreação: Colônia de Férias, Noite do Pijama, Passeios Ciclísticos, 

Intercâmbio esportivo, Trilhas, Viagens, Campeonato de Futsal, Voleibol e Judô. 

Referente à cultura no Município há voltado para crianças e adolescentes aulas 

de violão na Comunidade de São Roque e a Banda Municipal Estudantil. Na rede 

privada há o grupo de danças Schuplattler, o Bale Bela Dança, Aula de Violão, Teclado, 

Bateria, Flauta Doce e Técnica Vocal e o Centro Cultural Dona Leopoldina que é uma 

sociedade civil, sem fins lucrativos de caráter cultural, educativo e social que oferece 

aulas de alemão e italiano. 

5.7 DIREITO A PROFISSIONALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AO TRABALHO 

De acordo com o direito social, garantido pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de que “toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de 

emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 

desemprego”, 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 
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menores de 18 anos e qualquer forma de trabalho antes dos 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz a partir dos 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 técnico-profissional, na condição de aprendiz. 

5.7.1 Profissionalização e Proteção no Trabalho 

 Até o momento o Município não conta com programas de inserção ao trabalho 

protegido e isso nos desafia a criar mecanismos para garantir esse direito. Quanto aos 

programas de profissionalização, no ano de 2013 de 2014 o Município pactuou com o 

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, para oferta 

de cursos profissionalizantes. 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi 

criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo 

de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica no país. Busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação 

profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de 

transferência de renda.  

 A tabela a seguir nos mostra os cursos pactuados no ano de 2013 e pactuados 

em 2014 concluídos em 2015. Sendo que após esses cursos o Município tentou a 

pactuação de novos, porém não foi contemplado. 

Curso Nº de Vagas 2013 2014/2015 

Operador de comutador 25 X  

Auxiliar de RH 30  X 

Manicure  18  X 

Agente de inspeção de qualidade 30  X 

Programador Web 25  X 

Fonte: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 2016. 

Outros cursos profissionalizantes são oferecidos pelo SENAC, SENAI e Instituto 

Federal – IFC nos Municípios de Joaçaba e Luzerna sendo disponibilizado transporte 

escolar para os alunos de Treze Tílias que se deslocam até essas cidades em busca de 

profissionalização. 

5.8 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

5.8.1 Projeto Vereador Mirim 

O projeto de vereadores mirins foi criado em 2013, incialmente com a 

elaboração do Regimento Interno – obrigatório e indispensável aprovado 
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pela“Resolução nº 02/2013 datada em 24/09/2013. Para a implementação do mesmo, 

houve a assessoria e suporte da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina e 

da Escola do Legislativo. As sessões Mirins, são realizadas uma vez por mês, contando 

com reunião preparatória realizada com no mínimo quinze dias de antecedência da 

reunião de fato, sendo que a sessão em si ocorre as 18:30hrs nas dependências da 

própria Câmara de Vereadores. 

  Em 09/2013 ocorreu a primeira eleição e na sequência, a posse deu-se em 

02/2016; podendo  candidatar-se adolescentes na faixa etária dos 12 aos 15 anos e 11,  

a recomendação é  de que adolescentes na faixa etária de 16 anos não poderá 

candidatar-se como Vereador Mirim, tendo em vista que nessa idade, o mesmo 

encontra-se em condições de exercer o direito ao voto, bem como, candidatar-se 

como Vereador de fato;  no que refere-se a eleição, a mesma inicialmente ocorria a 

cada um ano, não sendo permitida a recondução por igual período, objetivando 

proporcionar a mesma oportunidade aos demais interessados, porém, a partir de 2015 

em virtude de algumas alterações, o mandato será de dois anos, bem como a eleição, 

sendo que a alteração para o cargo de Presidente será a cada seis meses.  

Em período eleitoral da Câmara Mirim, as responsáveis vão até as escolas para 

fins de divulgação, que constam abertas as inscrições, inclusive os Vereadores Mirins 

em vigência de mandato os acompanham para pronunciarem como se dá seus 

trabalhos junto a Câmara, tendo em vista que é algo voluntário, logo, sem nenhum 

vínculo empregatício, porém, a única exigência para candidatar-se é de que o 

adolescente apresente-se como “ficha limpa” no que se refere ao seu comportamento 

e responsabilidade do aluno perante a escola; quanto ao voto, em 2015 a votação foi 

realizada no Centro de Eventos do município, com cédulas em papel, podendo o 

eleitor colocar o nome do candidato ou o número a ele correspondente, e 

posteriormente, a mídia/câmara e rádio faz o acompanhamento de toda apuração, 

inclusive os Vereadores Mirins em vigência e os candidatos realizam a fiscalização de 

todo o processo;  com relação a composição, a mesma conta com a quantia de 9 

Vereadores Mirins na condição de Titular e respectivos Suplentes, porém, nem todos 

os suplentes estão ativos, tendo em vista que alguns optaram por desistir da 

candidatura.  

A Câmara de Vereadores Mirins além de receber todo suporte da Sra Verônica 

advogada da Câmara de Vereadores, conta também com a Sra  Soraya Boesing Juchem  

-  Vereadora e Raquel Trevisol e Silva  –  Secretária da Câmara.  Quantos aos objetivos: 

a intenção é trazer o adolescente para a vida política, para fins de conhecimento 

acerca do ambiente político e o desenvolvimento da cidadania, não necessariamente 

para formar a política de fato, além de integrar as escolas – Escola Municipal Irmã 

Filomena Rabelo e Escola Estadual de Educação Básica São José. 
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Cada Vereador “adulto” é padrinho de um Vereador Mirim, também ficando 

responsável em apoiá-lo e levar adiante os projetos do mesmo, porém, não são 

chamados a participarem das sessões da Câmara de Vereadores de fato. As ideias e 

propostas que se referem ao Poder Executivo, geralmente tem de ser encaminhadas 

aos Vereadores “adulto”, objetivando a discussão e relevância do projeto para fins de 

uma possível execução; não necessariamente, de que tudo tenha que ser passado aos 

Vereadores de fato, devendo citar os projetos que visam a conscientização, a exemplo 

de “depredação de patrimônio público”, que  inclusive o respectivo projeto encontra-

se em andamento/elaboração de vídeos  e demais.  

Os Vereadores Mirins possuem um orçamento próprio, sendo este no valor de 

R$ 5.000,00 referente ao ano de 2016, e vale ressaltar que esse é o primeiro ano 

contando com essa verba, pois até então era inexistente, sendo que o respectivo valor 

está incluso no orçamento da própria Câmara de Vereadores “adulto”, dinheiro este, 

proveniente da Prefeitura Municipal, no entanto, para usufruí-lo, só é possível 

mediante autorização do Presidente da Câmara de fato, pois os Vereadores Mirins não 

possuem força no sentido de assinar e/ou autorizar uso de recurso público.  

Os Vereadores Mirins, desde a Legislatura de 2014, apresentaram várias 

proposições, entre Indicações ao Executivo, sugestões de projetos e projetos 

efetivamente realizados. 

 

Dentre todas as propostas de trabalhos, as principais que foram desenvolvidas 

foram campanhas pela conscientização da população sobre alguns assuntos, ou 

mesmo pela integração social. Os principais foram: 

 

Projeto 2014 2015 2016 

Resgate Histórico da emancipação do Município de Treze Tílias X   

Leitura no Parque X   

Campanha de Conscientização pelo não uso do celular ao 
volante 

X   

Campanha de Recolhimento de agasalhos e utensílios 
domésticos para os Haitianos então recém-chegados 

X   

Treze Tílias X Dengue  X  

Projeto de Recolhimento de Pilhas e Baterias:  X  

Homenagem ao Dia da Mulher   X 

Homenagem ao Dia das Mães   X 

Projeto pela Preservação do Patrimônio Público   X 
FONTE: Câmara de Vereadores Mirins de Treze Tílias 2016. 

5.8.2 Projeto PROERD 

Outro programa voltado para crianças e adolescentes no município é o PROERD 

– Programa Educacional de Resistência as drogas. Tem por objetivo educar as crianças, 
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no seu habitat, reunindo esforços, ou seja: família, Polícia e escola foi o fator 

preponderante, que motivou em 1983, a criação do DARE, pelo Distrito Escolar e 

Departamento de Polícia de Los Angeles – EUA – para, de forma didática e pioneira, 

atuar na prevenção do uso de drogas pelas crianças e adolescentes. 

            O projeto desenvolvido por um grupo composto por psicólogos, psiquiatras, 

policiais e pedagogos, na sua implantação, obteve sucesso em todos os Estados Norte 

Americanos, como posteriormente em mais de 55 países conveniados ao Programa. 

No Brasil o DARE chegou em 1992, através da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 

recebendo o nome em português de PROERD. 

            O PROERD é desenvolvido pelas policias e bombeiros militares de quase todos 

os Estados da Federação, incluindo o Estado de Santa Catarina. O PROERD em Santa 

Catarina iniciou em março de 1998, na cidade de Lages, obtendo resultados 

significativos, naquele primeiro semestre, fazendo com que outras cidades também 

entrassem no circuito, adotando o Programa. No ano de 2015 foram assistidas pelo 

programa PROERD 8 turmas em Treze Tílias, 4 turmas das 7ªs séries do ensino 

fundamental e 4 turmas das 5ªs séries do ensino fundamental totalizando 194 

participantes. 

5.8.3 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

 São atribuições dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

deliberar sobre a política da área, incluindo a gestão orçamentária do Fundo e o 

monitoramento do orçamento governamental correspondente. Também compete aos 

Conselhos fiscalizar as ações, projetos e programas implementados; estruturar e 

apoiar os Conselhos Tutelares, no caso dos Conselhos Municipais; registrar as 

entidades e programas de atendimento governamentais e não-governamentais; 

divulgar e sensibilizar a sociedade sobre os direitos da criança e adolescente. 

(Construindo a Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: 

CONANDA, outubro de 2010). 

Treze Tílias possui um Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA atuante. A gestão atual foi nomeada mediante o Decreto nº 2.158/2016 

datado em 13/05/2016, que altera a nomeação dos membros do CMDCA, composto 

por 24 membros entre eles – titular e respectivo suplente.  

Tendo tomado posse na data de 30/05/2016 (Ata nº 06/2016), passando a fazer 

parte da Diretoria: na condição de Presidente – o Sr Umberto José Michielin; Vice-

Presidente – Sra Viviane Furtado da Silva; 1º Secretário(a) – Sra Magda Rosana Garbin 

Barcaro e 2ª Secretária(a) – Sra Brigite Falchetti (Resolução nº 03/2016).  
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Dispõe também de Comissões Temáticas de natureza técnica e caráter 

permanente, assim especificadas: Comissão de Finanças, Orçamento e Captação de 

Recursos; e Comissão de Assessoramento ou Grupos Técnicos; ambos compostos por 

um conselheiro governamental e suplente; e não governamental e respectivo 

suplente.As reuniões do CMDCA ocorrem uma vez ao mês, e quando necessário 

extraordinariamente, geralmente realizado nas dependências do Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS. 

O CMDCA, não possui sede e nem recursos próprios e está vinculado a 

Secretaria Municipal de Assistência Social. Também não há Secretaria Executiva, sendo 

assessorado pelo técnico Assistente Social da Gestão.  

Tem como suporte informativo, a cartilha “Orçamento Público e o Fundos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente”, proveniente do Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina em 2010, o qual documento norteia a atuação do CMDCA, 

principalmente com relação ao Fundo da Infância e Adolescência – FIA.  

Relação de projetos apresentados e aprovados pelo CMDCA - 2015 

PROJETO RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO 

Projeto – Colônia de Férias Nº 051/2015 

Projeto – Baú de Histórias do SESC Nº 054/2015 

Projeto do Departamento de Esporte Nº 059/2015 

Projeto – Cantando o Natal Nº 072/2015 
FONTE: CMDCA de Treze Tílias 2016. 

Para uso de recurso público, especificadamente do FIA, é necessário a 

elaboração do respectivo projeto, pontuando algumas informações, a exemplo dos 

três orçamentos realizados previamente, público alvo, e demais itens pertinentes; 

objetivando justificar o possível uso do respectivo recurso; devendo o mesmo ser 

apresentado com antecedência, objetivando a explanação aos membros do CMDCA, 

para uma possível apreciação, aprovação e execução do referido projeto. 

Vale destacar que alguns documentos, a exemplo de Leis e Resoluções, estão 

disponíveis no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site da Prefeitura Municipal de 

Treze Tílias – SC. 

Destaca - se a importância de uma Secretária Executiva que possa exercer 

exclusivamente este cargo, tendo em vista que atualmente é disponibilizado um 

profissional pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

5.8.4 Fundo da Infância e Adolescência – FIA 

É um fundo especial que deve ser criado por lei para captar recursos que serão 

destinados especificamente para área da infância e adolescência, tendo a finalidade 



81 
 

específica de financiar programas, projetos e ações voltados para a promoção e a 

defesa dos direitos da criança e do adolescente e suas respectivas famílias. É composto 

por um conjunto de receitas (recursos financeiros depositados em uma ou várias 

contas bancárias), as quais são investidas a partir da deliberação dos Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

Em âmbito municipal, o FIA é gerido pelo CMDCA, com o apoio (administrativo) 

dos órgãos encarregados do planejamento e finanças do município, seguindo as regras 

da Lei nº 4.320/64, bem como as demais normas relativas à gestão de recursos 

públicos. Algumas de suas fontes de receita são previstas pelo próprio ECA.  

 

Os recursos captados pelo FIA servem de complemento aos recursos 

orçamentários que, na forma da lei (arts. 4º, caput e par. único, alínea “d”, 90, §2º e 

100, par. único, inciso III, do ECA), devem ser canalizados para o atendimento da 

população infanto-juvenil com a mais absoluta prioridade. Embora a eventual 

inexistência de recursos no FIA municipal não impeça a implementação da política de 

atendimento à criança e ao adolescente, nem desobrigue o Poder Público do 

cumprimento de seus deveres legais e constitucionais para população infanto-juvenil 

local, a capitalização do fundo permite a ampliação dos programas, serviços e metas 

por eles atendidas, servindo assim para a melhoria da estrutura de atendimento 

existente. Atualmente o gestor do FIA, no município de Treze Tílias é o Sr José Carlos 

Toporoski, o qual é nomeado pelo Poder Executivo; ressaltando de que o referido 

fundo, não possui personalidade jurídica. 

6 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Foi realizada na data de 13 e setembro de 2016 nas dependências da Câmara 

de Vereadores de Treze Tílias no período da manhã em uma das Sessões da Câmera de 

Vereadores Mirins uma audiência pública envolvendo 107 participantes (lista de 

presença em anexo) dos nono anos da Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo e alunos 

do ensino médio da Escola Estadual São José.  

Na ocasião foi apresentada a proposta do Plano Municipal Decenal dos Direitos 

das Crianças e Adolescentes, ressaltado sua importância e sobre a relevância da 

contribuição do público ali presente para o levantamento de necessidades e proposta 

e metas a serem abordados no plano. Está audiência teve o intuído de aproximar o 

público em questão levando em consideração sua opinião para elaboração do plano, 

podendo assim traçar propostas que vem ao encontro das suas necessidades.  
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A participação dos envolvidos foi muito positiva. Segue abaixo as propostas 

apresentadas ais quais serão incluídas de acordo com os eixos estratégicos no plano de 

ação: 

 Construção de espaço físico próprio para Escola Estadual; 

 Manter o Ensino Médio na Escola Estadual do Município; 

 Oferecer mais modalidades no Departamento de Esporte como: Vôlei, 

Handebol, Basquete; 

 Levar o Esporte para comunidades do interior do município por meio da 

disponibilização de profissionais qualificados para atender crianças e 

adolescentes destas localidades, ou disponibilizar transporte para que 

os mesmos participem na cidade; 

 Ampliar os espaços físicos para lazer, como parquinhos e quadras nos 

bairros e comunidades do interior; 

 Ofertar aulas de música, teatro e dança; 

 Construir laboratórios nas Escolas para aulas práticas nas disciplinas de 

Química, Biologia e Informática; 

 Fomentar a realização de festivais de cultura não tradicionais 

interescolar para promover a integração dos alunos entre as duas 

escolas; 

 Criar grupos de apoio para crianças e adolescentes que sofrem algum 

tipo de transtorno mental, com profissionais qualificados; 

 Promover palestras de orientação sobre assuntos relevantes da infância 

e adolescência; 

 Incentivar a convivência familiar usando como veículo as escolas, por 

meio de gincanas entre pais e alunos.  

 Promover o Dia da Família na Escola; 

 Investir em bibliotecas públicas e incentivar a leitura por meio de 

aquisição de livros contemporâneos; 

 Disponibilizar cursos profissionalizantes em parceria co o SENAI, SENAC 

e IFC e cursos de línguas para alunos carentes por meio de um projeto 

extraclasse; 

 Investir em segurança pública e dar atenção a iluminação pública, 

disponibilizando em lugares que ainda não tem acesso; 

 Disponibilizar acesso a internet nas escolas em contra turno escolar para 

favorecer alunos que não tem acesso. 

Audiência Pública de Aprovação e Apresentação: Na data de 01 de Dezembro de 2016 

foi realizada uma segunda Audiência Pública para apresentação e aprovação do Plano 

Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente do Município de Treze 
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Tílias às 19h30min h na sala de reuniões do Centro de Referência de Assistência Social 

– CRAS (fotos e lista de presença em Anexo).  

Na oportunidade reuniram-se gestores das políticas públicas, trabalhadores da 

rede intersetorial que atendem crianças e adolescentes, presidente do CMDCA, 

membros da Comissão Intersetorial nomeada para elaboração deste plano. A Sra 

Macleise Trento, contratada para assessoria do Plano e o Presidente do CMDCA a Sr 

Humberto Michielin fizeram a apresentação do Plano, destacando a importância do 

mesmo. Foi mencionado sobre a composição da equipe intersetorial para elaboração 

do Plano, sua metodologia de elaboração, o Plano de Ação e a forma de 

Monitoramento e Avaliação. Antes de encerrar foi destacada a importância de divulgar 

o Plano Decenal no Município. A sugestão apresentada foi de imprimir várias cópias e 

disponibilizá-las para toda rede de atendimento de Crianças e Adolescentes de Treze 

Tílias. 

7 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

O Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Treze Tílias, como foi mencionado, é um documento que estabelece um planejamento 

de longo prazo, para os próximos dez anos, ao município, inclusive à sociedade civil 

organizada, para que haja a congregação de esforços, recursos e ações, com metas e 

indicadores de monitoramento, integrando as políticas públicas direcionadas à 

efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Visando a implementação do Plano Decenal, com relação à efetivação dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, há a necessidade de atividades de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação estruturadas e desenvolvidas por 

equipe técnica de cada órgão envolvido e por profissionais que compõe a comissão 

intersetorial.  

O acompanhamento deve ser entendido como um processo permanente, que 

ocorrerá ao longo de todo o período de execução do Plano Decenal, sendo que os 

responsáveis pelas ações deverão acompanhar sua implementação, promovendo o 

registro contínuo da realização das ações, e criando, assim, bases estruturadas para o 

monitoramento. 

O monitoramento é um importante instrumento para acompanhar metas e 

prazos de execução e a implementação das ações, visando mensurar se os resultados 

esperados foram alcançados. Já a avaliação é um momento reflexivo, que avalia todo o 

processo e resultado para verificar a efetivação das políticas públicas propostas no 

Plano Decenal.  
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Por isso, cada órgão ou instituição envolvida, cada um dos responsáveis pelas 

ações do Plano de Ação deverá acompanhar suas ações constantemente, verificando 

se as metas instituídas estão próximas de serem atingidas, organizando a coleta e 

análise dos dados e mantendo os registros das ações previstas.  

 Vale ressaltar que no diagnóstico foi elaborado um estudo sobre a realidade 

recente do Município de Treze Tílias e como o Plano Decenal Municipal é um 

planejamento de longo prazo este deve ser um processo dinâmico e flexível. Por isso, 

no momento da avaliação, poderão ser propostas alterações, redefinições, 

repactuações e ajustes necessários, sempre visando à eficácia e efetividade da política 

pública da criança e do adolescente. 

 Ficará sobre responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CMDCA articular e organizar as reuniões para monitoramento e 

avaliação do plano de ação. Sugere-se que a avaliação seja feita a cada dois anos por 

meio de comissão intersetorial específica a ser nomeada pelo CMDCA. Nos próximos 

dois anos de vigência permanecerá a mesma equipe nomeada para a elaboração do 

Plano. 

8 PLANO DE AÇÃO 

 

A seguir apresentar-se-á o Plano de Ação, contendo o planejamento das ações de 

todos os entes na esfera municipal que possuem atribuições em relação à garantia dos 

direitos de crianças e de adolescentes. O Plano de Ação está separado em eixos 

baseados nos cinco direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. 

1.  Promoção dos Direitos: envolve a implementação e acesso a políticas 

públicas que promovam oportunidades ao desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes. 

2.  Proteção e Defesa dos Direitos: trata-se de medidas de solidariedade a 

indivíduos e grupos em resposta a situações de risco e contingências de 

vulnerabilidade, abrangendo a proteção de crianças e adolescentes que tiveram 

seus direitos violados ou ameaçados e o acesso à Justiça para responsabilização 

dos violadores dos direitos da criança e do adolescente. 

3.  Participação de Crianças e Adolescentes: diz respeito à participação de 

crianças e adolescentes, tendo suas opiniões consideradas nas ações voltadas ao 

seu grupo etário, assim como sua presença garantida em diferentes espaços e 

níveis decisórios, de acordo com as peculiaridades do seu estágio de 

desenvolvimento. 
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4.  Controle Social da Efetivação dos Direitos: refere-se ao controle social 

exercido no âmbito das instâncias de participação social, como os conselhos de 

direitos e setoriais e ações da sociedade civil organizada voltada a este fim. 

5.  Gestão da Política: refere-se ao fortalecimento das instâncias do Sistema de 

Garantia dos Direitos, à coordenação e ao financiamento da política. 

 

Para tornar mais didática a leitura do Plano de Ação, apresenta-se o documento 

em formato de quadro, contendo as seguintes colunas: 

Objetivos: traz o objetivo geral a se atingir em relação à garantia do direito em 

questão.  

Ações: contempla as ações que serão desenvolvidas para alcançar o objetivo 

proposto. 

Metas: trata-se do resultado esperado da ação, apresentado de forma 

mensurável.  

Prazo de execução: tempo para atingir a meta estabelecida. Vale esclarecer 

que foram fixados alguns padrões para este item: 

• Ações contínuas, nominadas com o termo, referem-se a ações que ocorrerão 

ininterruptamente durante os dez anos de duração do plano; 

• Ações anuais referem-se a ações que ocorrerão pontualmente, uma vez a 

cada ano; 

• Ações com prazo determinado de início e fim aparecerão com os dois anos 

separados por hífen, indicando ano de início e ano previsto para conclusão 

(exemplo: 2014-2023); 

Responsável: entes responsáveis pela coordenação e articulação da ação 

estabelecida.  
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EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
Diretriz 01 - Promoção da cultura do respeito e da proteção aos direitos humanos de crianças e adolescentes no âmbito da família, das 
instituições e da sociedade. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo Responsável 

 
Objetivo Estratégico 01 - Promover o 
respeito aos direitos da criança e do 
adolescente na sociedade em geral e 
nos meios de comunicação de modo a 
consolidar uma cultura de cidadania. 

 
Divulgar e informar de forma ampla 
sobre os direitos de crianças e 
adolescentes. 
Conscientizar a sociedade, 
principalmente os adultos, 
orientando para o reconhecimento 
de que crianças e adolescentes 
encontram-se em condição peculiar 
de desenvolvimento 

 
Elaborar material educativo a ser 
distribuído pelos serviços da rede de 
atendimento. 
 
Publicar material sobre cidadania nos 
meios de comunicação locais, em 
especial nas rádios. 
 
Realizar palestras direcionadas a 
sociedade em geral sobre direitos da 
criança e do adolescente. 
 

 
Ação 
contínua 

 
Conselho 
Tutelar 

 
Assistência 
Social/CRAS 

 
Educação 

 
Objetivo Estratégico 02- Fortalecer as 
competências familiares em relação à 
proteção integral e educação em 
direitos humanos de crianças e 
adolescentes no espaço doméstico. 
 

 
Conscientizar os familiares da 
importância de garantir direitos da 
criança e do adolescente, cumprindo 
com sua função protetiva e 
assumindo sua responsabilidade.  

 
Estabelecer o PAIF como serviço de 
referência para o atendimento da 
família, baseado no fortalecimento 
da função protetiva da família e no 
respeito entre seus membros. 
 
Implantar formas de 
acompanhamento intersetorial, de 

 
Ação 
contínua 

 
Assistência 
Social/CRAS 

 
Educação 

 
Conselho 
Tutelar 
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apoio e orientação às famílias em 
situação de risco. 
 

Saúde 
 

 
Objetivo Estratégico 03 - Fomentar a 
cultura da sustentabilidade 
socioambiental no processo de 
educação em direitos humanos com 
crianças e adolescentes. 
 

 
Promover projetos que englobem a 
sustentabilidade socioambiental. 
 
 

 
Desenvolver atividades práticas de 
conscientização ao meio ambiente 
relacionados aos projetos 
desenvolvidos em toda educação 
básica, nos programas sociais e pela 
Câmara de Vereadores Mirins. 
 
Apoiar e auxiliar os vereadores 
mirins no projeto coleta seletiva de 
lixo. 

 
Ação 
contínua 

 
Assistência 

Social 
 

Educação 
 

Saúde 
 

Câmara de 
Vereadores 

Mirins 

 
Objetivo Estratégico 04 – 
Implementar a formação dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes 
na educação básica, em atendimento 
à Lei nº 11.525/07. 
 

 
Abordar em sala de aula desde as 
séries iniciais até o ensino médio 
essa temática.  
 
 
 
 

 
Trabalhar sistematicamente sobre a 
temática dos direitos humanos da 
criança e do adolescente com 
inclusão no currículo interdisciplinar 
nas escolas de Educação Básica e 
Ensino Médio. 
 

 
Ação 

Contínua 

 
Educação 

 
Conselho 
Tutelar 
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 Elaborar cartilhas educativas como 
material de apoio. 

Promover palestras de orientação 
sobre assuntos relevantes da infância 
e adolescência 

 
 
 
 

Diretriz 02 - Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade, que garantam os direitos humanos de crianças, adolescentes e suas 

famílias, que contemplem a superação das desigualdades, com promoção da equidade e afirmação da diversidade. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo  Responsável 

 
Objetivo Estratégico 05 - Priorizar a 
proteção integral de crianças e 
adolescentes nas políticas de 
desenvolvimento econômico e 
ambiental. 
 

 
Acompanhar e orientar as ações de 
desenvolvimento econômico e 
ambiental existentes no município. 
 

 
Desenvolver atividades de cultura e 
lazer voltadas para crianças e 
adolescentes para evitar o risco de 
trabalho infantil.  
 

 
Ação 

contínua 

 
Educação 

 
Conselho 
Tutelar 

 
Assistência 

Social/ CRAS 
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Objetivo Estratégico 06 - Fortalecer 
políticas públicas de erradicação da 
pobreza e de superação das 
iniquidades. 
 

 
Divulgar os serviços,  programas e 
projetos ofertados no âmbito das 
políticas públicas. 
 
Melhorar a cobertura de atualização 
do CADÚNICO e acompanhamento 
das famílias beneficiárias do PBF  
 
 
 

 
Realizar divulgação utilizando os 
mais variados meios de 
comunicação. 
 
Articular com a rede intersetorial em 
especial por meio das agentes de 
saúde a divulgação destes serviços, 
projetos e programas. 
 
Aprimorar a busca ativa de famílias 
em vulnerabilidade social  

 
Ação 

Contínua 

 
Assistência 
Social/CRAS 

 
Educação 

 
Conselho 
Tutelar 

 
Saúde 

 
Objetivo Estratégico 07 - Adotar 
mecanismos que garantam registro 
civil e a documentação básica de 
crianças e adolescentes. 
 

 
Garantir o acesso ao registro civil e a 
documentação básica de crianças, 
adolescentes e suas famílias.  
 
 
 
 
 

 
Realizar campanhas utilizando os 
meios de comunicação para informar 
sobre a importância das famílias 
possuírem todos os documentos 
necessários (RG, CPF, Título de 
Eleitor, Certidão de Nascimento e 
Carteira de Trabalho). 
  
Promover Dia da Cidadania com 
objetivo de orientar e encaminhar a 
documentação básica, tanto na área 
urbana quanto nas comunidades 
rurais. 

 
Ação 

continua 

 
Assistência 

Social 
 

Educação 
 

Saúde 
 

Câmara de 
Vereadores 

Mirins 
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Objetivo Estratégico 08 – Fortalecer a 
Política Pública de Assistência Social, 
na oferta de serviços de proteção 
social básica e especial às crianças, 
adolescentes e famílias que delas 
necessitem. 
 

 
Ampliar o acesso de crianças e 
adolescentes e suas famílias aos 
serviços de proteção social básica e 
especial por meio da garantia e 
qualificação da política e dos 
técnicos de assistência social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer as equipes técnicas por 
meio de capacitação permanente 
principalmente em relação à 
proteção social especial, já que esta 
possui apenas um Técnico de 
referência/Assistente Social na 
gestão. 
 
Ampliar a cobertura do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos priorizando o público alvo. 
 
Assegurar o acesso da população 
usuária da assistência social no seu 
território. 
 

 
Ação 

Contínua 

 
Educação 

 
Conselho 
Tutelar 

 
Objetivo Estratégico 09 - Fortalecer 
políticas de segurança alimentar, para 
erradicação da fome e melhoria da 
qualidade nutricional de crianças e 
adolescentes. 
 

 
Fazer um levantamento de dados a 
cerca da realidade nutricional de 
crianças e adolescentes no 
município. 
Acompanhar as famílias identificadas 
por meio do levantamento de dados.  
Organizar estratégias de segurança 
alimentar com profissionais 
especializados. 
 
 
 

 
Articular com as agentes de saúde 
em busca de informações sobre a 
realidade das famílias e incluir esses 
dados em seus prontuários de 
atendimentos ou visitas. 
Verificar por meio do CADÚNICO as 
famílias em situação de pobreza e 
extrema pobreza e encaminhá-las 
para programas, projetos e ações.  
Fortalecer o Conselho de 
Alimentação Escolar. 
Desenvolver ações e projetos em 
parceria com outras 
entidades/intersetoriais.  
 

 
 
 

Ação 
contínua 

 
Saúde 

 
Assistência 

Social 
 

Educação 
 

Agricultura 
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Objetivo Estratégico 10 - Consolidar 
políticas de atenção integral à saúde 
de crianças, adolescentes e suas 
famílias. 
 

 
Garantir o acompanhamento da 
saúde dos beneficiários do Programa 
Bolsa Família, sendo esta uma das 
condicionalidades.  
 
Aumentar a cobertura de consultas 
pré-natal. 
 
Trabalhar na prevenção da gravidez 
na adolescência.  
Qualificar o trabalho em saúde 
mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qualificar e aperfeiçoar as visitas 
domiciliares por parte das Agentes 
de Saúde, para que elas informem 
sobre a importância do 
acompanhamento na pesagem e 
vacinação para garantir o índice de 
gestão do PBF. 
 
Realizar mobilizações sobre a 
importância do acompanhamento 
pré-natal, bem como da prevenção 
da gravidez precoce.  
 
Criar grupos de apoio para crianças, 
adolescentes e suas famílias que 
sofrem algum tipo de transtorno 
mental com auxílio de profissionais 
qualificados na área. 
 
Implementar a equipe do NASF e 
criar uma equipe de referência em 
saúde mental. 

 
2017-2020 

 
Saúde 

 
Assistência 

Social 
 

Educação 
 

Conselho 
Tutelar 

 
Objetivo Estratégico 11 - Universalizar 
o acesso, e promover a permanência 
de crianças e adolescentes na 
educação básica, concluída em idade 

 
Garantir espaço físico adequado para 
atender com qualidade e dignidade 
as crianças e adolescentes na rede 
de ensino do município com 

 
Ampliar e reestruturar os espaços 
físicos para a educação em tempo 
integral. 
 

 
2017-2027 

 
Educação 

 
Administração 

Pública 
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adequada, garantindo aprendizagem 
com qualidade e a educação integral e 
em tempo integral, com a ampliação 
de tempos, espaços e oportunidades. 
 

infraestrutura para laboratórios de 
estudo. 
 
Ampliar a cobertura de vagas nas 
creches. 
 
Garantir a continuidade do Ensino 
Médio no Município.  

Ofertar curso de línguas para alunos 
por meio de projeto extraclasse. 

Garantir o acesso à educação básica 
e ao atendimento especializado, 
preferencialmente na rede regular 
de ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo nas salas de 
recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, 
públicos ou conveniados. 
 

Oportunizar a formação continuada 
aos educadores para o uso de 
estratégias didáticas, a fim de 
amenizar a distorção idade/ano e a 
reprovação/evasão escolar. 
Ampliar o acesso de crianças até três 
anos em creches. 
 
Incentivar os alunos quanto à 
importância de frequentar o Ensino 
Médio no Município realizando 
campanhas através dos meios de 
comunicações.  
 
Realizar pesquisa de percepção com 
os alunos para identificar o motivo 
pela busca do ensino médio em 
outro município. 
 
Articular com esferas 
governamentais o fornecimento de 
espaço físico próprio para ensino 
médio. 
 
Promover permanentemente o 
atendimento escolar a todas as 
crianças e adolescentes com 
deficiências. 
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Objetivo Estratégico 12 - Consolidar a 
oferta da formação profissionalizante 
de qualidade, integrado ao ensino 
médio. 
 

 
Disponibilizar cursos 
profissionalizantes de qualidade 
respeitando a condição peculiar do 
adolescente que se encontra em 
desenvolvimento e respeitando a 
legislação vigente. 
 
 
 
 
 

  
Buscar parcerias com instituições 
que oferecem formação 
profissionalizante, mediante estudo 
inicial quanto a viabilidade em ser no 
município de origem ou municípios 
próximos. 
 
Realizar pesquisa para levantar o 
interesse dos adolescentes para 
criação de cursos profissionalizantes. 
 
Fazer levantamento das 
necessidades das empresas locais, 
para disponibilizar cursos de acordo 
com a demanda local. 

 
Ação 

Contínua 

 
Educação 

 
Assistência 

Social 
 

SINE 

 
Objetivo Estratégico 13: Ampliar o 
acesso a programas de 
profissionalização, aprendizagem e 
inserção no mercado de trabalho dos 
adolescentes a partir dos 14 anos, de 
acordo com a legislação vigente. 
 

 
Divulgar os programas 
governamentais existentes junto às 
empresas. 

 
Garantir a formação técnico 
profissional levando ao 
conhecimento das empresas o que 
consta na legislação.  

 
Ação 

contínua 

 
Assistência 

 
Social 

 
Conselho 
Tutelar 

 
SINE 
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Objetivo Estratégico 14 – Ampliar o 
acesso e a oferta de políticas culturais, 
que nas suas diversas expressões e 
manifestações, considerem o 
desenvolvimento de crianças e 
adolescentes e o seu potencial 
criativo. 
 

 
Garantir o acesso de crianças e 
adolescentes em projetos e 
atividades culturais. 
 
 
 
 
 

 
Ofertar aulas de música, teatro, 
dança, entre outros. 
 
Organizar e realizar festivais de 
cultura não tradicional interescolar. 
 
Investir na biblioteca pública e 
incentivar a leitura por meio de 
aquisição de livros contemporâneos. 
 

 
Ação 

contínua 

 
Cultura 

 
Educação 

 
Objetivo Estratégico 15 - Ampliar o 
acesso a políticas e programas, que 
garantam o direito ao esporte e ao 
lazer, assegurando a participação de 
crianças e adolescentes com 
deficiência. 
 

 
Ampliar as modalidades de esportes 
garantindo que a oferta seja também 
direcionada a crianças e 
adolescentes com deficiência. 
 
Disponibilizar profissionais para 
atender crianças e adolescentes nas 
comunidades e interiores do 
município. 

Ampliar os espaços físicos para lazer, 
como parquinhos e quadras nos 
bairros e comunidades do interior 
com acessibilidade. 

 

Buscar subsídios junto ao poder 
público para disponibilizar outras 
modalidades esportivas, além das já 
ofertadas. Bem como, espaço físico 
adequado e acessível para atender a 
demanda. 

 

 
 

Ação 
contínua 

 
 

Departamento 
de esporte 

 
Administração 

Pública 
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EIXO 2 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 

 
Diretriz 03 – Universalização e fortalecimento dos conselhos tutelares, objetivando a sua atuação qualificada. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo Responsável 

 
Objetivo Estratégico 16 – Promover 
a implantação e o funcionamento de 
conselhos tutelares em todos os 
municípios, de acordo com os 
parâmetros estabelecidos pelo 
CONANDA. 
 

 
Garantir o adequado funcionamento 
do Conselho Tutelar de acordo com 
as leis vigentes.  
 

 
Regularizar a vinculação do Conselho 
Tutelar junto a Administração Pública, 
como órgão permanente e autônomo.  
Prever recursos financeiros para este 
órgão. 
 
Proporcionar capacitação e formação 
para os Conselheiros Tutelares. 

 
2017-2027 

 
Administração 

Pública 
 

Conselho 
Tutelar 

    
 

 
 

 
 
Diretriz 04 - Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo Responsável 

 
Objetivo Estratégico 17 - Fortalecer 
as ações previstas no Plano Nacional 
de Promoção, Proteção e Defesa do 
direito de crianças e adolescentes à 
convivência familiar e comunitária. 
 

 
Ampliar e articular as políticas 
programas e ações de forma 
integrada entre os setores para 
promoção proteção e defesa dos 
direitos a convivência familiar e 
comunitária. 
 

 
Elaborar Plano Municipal de Convivência 
Familiar e Comunitária. 
 
Implantar o Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora. 
 
Incentivar as equipes técnicas de CRAS e 

 
2017-2027 

 
Assistência 

Social 
 

Educação 
 

CMDCA 
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Gestão de Assistência Social para o 
acompanhamento de crianças e 
adolescentes abrigadas em instituições 
de acolhimento.  
 
Incentivar a convivência familiar e 
comunitária usando como veículo as 
escolas por meio de atividades entre pais 
e alunos e promover ações como o Dia 
da Família na Escola. 
 

Conselho 
Tutelar 

 
Objetivo Estratégico 18 - Formular 
parâmetros e estruturar uma rede 
integrada de atendimento de 
crianças e adolescentes em situação 
de violência, em suas diversas 
formas. 
 

 
Conscientizar todos os profissionais 
engajados na rede de atendimento 
quanto à necessidade de notificar, 
encaminhar e acompanhar as 
crianças e adolescentes em casos de 
suspeita ou confirmação de direito 
violado.  

 
Capacitar os profissionais envolvidos. 
 
Criar um protocolo de notificação e 
acompanhamento formulado pela 
equipe/rede de atendimento. 

 
2017-2019 

 
CMDCA 

 
Conselho 
Tutelar 

 
Assistência 

Social/ CRAS 
 

Saúde 
 

Educação 
 

Segurança 
Pública 
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Objetivo Estratégico 19 – Fortalecer 
as ações previstas no Plano Nacional 
de Enfrentamento da Violência 
sexual contra crianças e 
adolescentes. 
 

 
Divulgar o Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual. 
Capacitar os profissionais envolvidos 
diretamente com crianças e 
adolescentes. 

 
Promover campanhas e projetos de 
conscientização. 
 
Promoção de ações educativas/ 
informativas nos espaços de convivência 
de crianças e adolescentes para a 
prevenção ao abuso e/ou exploração 
sexual de crianças e adolescentes 
visando garantir os seus direitos, 
observando temas transversais como 
gênero, raça/etnia, orientação sexual. 
 

 
Ação 

contínua 

 
CMDCA 

 
Educação 

 
Saúde 

Assistência 
Social 

 
Conselho 
Tutelar 

 
Segurança 

Pública 

 
Objetivo Estratégico 20 - Fortalecer 
as ações previstas no Plano Nacional 
de prevenção e erradicação do 
trabalho infantil e de proteção ao 
adolescente trabalhador. 
 

 
Divulgar o Plano Nacional de 
prevenção e erradicação do trabalho 
infantil e de proteção ao adolescente 
trabalhador. 

 
Promover campanhas de 
conscientização. 
 
Promoção de ações educativas/ 
informativas nos espaços de convivência 
de crianças e adolescentes para a 
prevenção ao abuso e/ou exploração 
sexual de crianças e adolescentes 
visando garantir os seus direitos. 

 
Ação 

contínua 

CMDCA 
 

Educação 
 

Saúde 
 

Assistência 
Social 

 
Conselho 
Tutelar 

 
Segurança 

Pública 
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Objetivo Estratégico 21 - 
Implementar os serviços e 
programas de proteção dos direitos 
e responsabilização dos 
adolescentes em conflito com a lei, 
de acordo com os parâmetros do 
Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo. 
 

 
Efetivar o Plano de Atendimento 
Socioeducativo no Município de 
Treze Tílias em articulação com a 
rede de atendimento da criança e do 
adolescente. 
 

 
Divulgar o Plano de Atendimento 
Socioeducativo do Município de Treze 
Tílias com o objetivo de torná-lo 
conhecido e acessível à rede de 
atendimento de crianças e adolescentes.  
 
Fortalecer a equipe de referência 
estabelecida no plano municipal de 
medidas socioeducativas por meio de 
capacitações.  
 
Aperfeiçoar o sistema de atendimento 
socioeducativo no município. 
 

 
Ação 

contínua 

 
Assistência 

Social 
 

 
CMDCA 

 
Educação 

 
Conselho 
Tutelar 

 
Objetivo Estratégico 22 - Definir e 
implementar políticas e programas 
de enfrentamento à mortalidade de 
crianças e adolescentes por causas 
externas, contemplando ações de 
prevenção, proteção, reabilitação e 
atenção integral às vítimas de 
acidentes e violências. 
 

 
Fortalecer as políticas públicas já 
existentes para permanência e/ou 
erradicação da mortalidade infantil. 

 
Realizar campanhas de conscientização 
em relação às diversas formas de 
violências. 
 
Acompanhar assiduamente as famílias 
identificadas pela rede de atendimento 
que se encontram em situação de risco. 
 

 
Ação 

contínua 

 
Assistência 
Social/CRAS 

 
CMDCA 

 
Conselho 
Tutelar 
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Objetivo estratégico 24 - Fortalecer 
e aprimorar os mecanismos de 
denúncia e notificação de violações 
dos direitos de crianças e 
adolescentes. 
 

 
Consolidar os mecanismos de 
denúncia no município.  

 
Divulgar por meio de folders, rádio, 
internet, campanhas entre outros os 
mecanismos de denúncia. 
 
Realizar palestras de orientação em 
especial nas escolas e na comunidade 
em geral sobre a importância, sigilo e 
forma de denunciar.  
 
Divulgar o disque 100. 
 

 
Ação 

contínua 

 
CMDCA 

 
CT 

 
Assistência 

Social 
 

Educação 
 

 
Objetivo Estratégico 25 – 
Universalizar em igualdade de 
condições, o acesso de Crianças e 
adolescentes aos sistemas de justiça 
e segurança pública para a 
efetivação dos seus direitos. 
 

 
Articular e aprimorar a 
especialização do atendimento e os 
mecanismos de investigação de 
violação dos direitos da criança e do 
adolescente, bem como seu devido 
encaminhamento.  
 
  

 
Estimular o aumento do número dos 
profissionais efetivos de acordo com a 
demanda de trabalho. 
 
Incentivar a criação de equipes 
multidisciplinares nos órgãos de 
segurança pública e sistema de justiça. 
Incentivar a criação de parcerias para 
oferta de profissionais para realização do 
depoimento sem dano na comarca. 
 
Exigir o cumprimento da atribuição de 
cada órgão envolvido na investigação e 
atendimento, garantindo a adequada 
intervenção. 

 
2017-2027 

 
CMDCA 

 
Conselho 
Tutelar 

 
Sistema de 
Justiça da 
comarca 

 
Secretaria de 
Assistência 

Social 
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EIXO 3 – PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
Diretriz 05 – Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a expressão livre de crianças e adolescentes sobre os assuntos a eles 
relacionados e sua participação organizada, considerando sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo  Responsável 

 
Objetivo Estratégico 26 - Promover 
a participação de crianças e 
adolescentes, nos espaços de 
convivência e de construção da 
cidadania, inclusive nos processos de 
formulação, deliberação, 
monitoramento e avaliação das 
políticas públicas. 
 

 
Oportunizar a este público espaços 
para participação ativa. 

 
Proporcionar às crianças e adolescentes 
espaços democráticos, em forma de 
debates, oficinas, audiências para 
discutir assuntos a eles relacionados.  
 
Fortalecer o Projeto - Vereadores Mirins, 
bem como os profissionais envolvidos. 
Implementar os grêmios estudantis nas 
escolas e criar grupos de jovens nas 
comunidades. 
 
Conscientizá-los quanto à importância da 
sua participação nesses espaços. 
Incentivar a participação de adolescentes 
no CMDCA. 
 

 
Ação 

contínua 

 
CMDCA 

 
Educação 

 
Câmara de  

 
Vereadores 

Mirins 
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Objetivo Estratégico 27 - 
Democratizar o acesso aos meios de 
comunicação para que crianças e 
adolescentes possam se expressar e 
manifestar suas opiniões. 
 

 
Oportunizar a criança e ao 
adolescente o acesso e o contato 
com diversos meios de comunicação.  

 
Orientar os adolescentes interessados a 
elaborar um projeto de participação na 
rádio com um quadro voltado 
especificamente para esse público. 
Divulgar o blog das escolas e oportunizar 
a participação das crianças e 
adolescentes. 
 

 
2018-2022 

 
Câmara de 
Vereadores 

Mirins 
 

Educação 

      
EIXO 4 – CONTROLE SOCIAL DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

 
Diretriz 06 - Universalização e fortalecimento dos conselhos de direitos da criança e do adolescente para assegurar seu caráter paritário, 
deliberativo e controlador, garantindo a natureza vinculante de suas decisões. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo Responsável 

 
Objetivo Estratégico 28 – Promover 
a implantação universal dos 
Conselhos de Direitos da Criança e 
do Adolescente, fortalecendo suas 
atribuições de mobilizar a sociedade, 
formular, acompanhar e avaliar as 
políticas públicas para crianças e 
adolescentes. 
 

 
Consolidar e fortalecer o CMDCA já 
existente. 

 
Dar maior visibilidade ao CMDCA. 
 
Divulgar as ações realizadas pelo CMDCA 
e as ações por ele aprovadas. 

 
Ação 

contínua 

 
CMDCA 

 
Assistência 

Social 
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Objetivo Estratégico 29 - 
Desenvolver metodologias e 
sistemas de monitoramento e 
avaliação da Política Nacional e do 
Plano Decenal dos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes. 
 

 
Criar comissão intersetorial 
designada para estas funções. 

 
Nomear membros dos diversos 
segmentos envolvidos na política de 
crianças e adolescentes para compor a 
comissão. 
 
Efetivar e fortalecer a comissão por meio 
de encontros, discussões, reuniões e 
capacitações.  
 
Criar mecanismos e instrumentais de 
monitoramento e avaliação para o plano. 

 
2018-2027 

 

 
CMDCA 

      

EIXO 5 – GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
Diretriz 07 - Fomento e aprimoramento de estratégias de gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 
fundamentadas nos princípios da indivisibilidade dos direitos, descentralização, intersetorialidade, participação, continuidade e 
corresponsabilidade dos três níveis de governo. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo Responsável 

 
Objetivo Estratégico 30 - 
Estabelecer mecanismos e instâncias 
para a articulação, coordenação e 
pactuação das responsabilidades de 
cada esfera de governo, na gestão 
do Plano Decenal dos Direitos 

 
Estabelecer pactos, protocolos e 
normatizações intersetoriais para 
regularização das responsabilidades 
na gestão do plano.  

 
Verificar junto ao poder público o que 
compete a cada instância por meio da 
comissão intersetorial. 
 
Estabelecer pactos de compromisso para 
efetivação do plano.  

 
2018-2027 

 
CMDCA 
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Humanos de Crianças e 
Adolescentes. 

      
Diretriz 08 – Efetivação da prioridade absoluta, no ciclo e na execução orçamentária das três esferas de governo, para a Política Nacional dos 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, garantindo que não haja cortes orçamentários. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo  Responsável 

 
Objetivo Estratégico 31 - Dotar a 
Política dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes, de recursos 
suficientes e constantes para a plena 
implementação das ações do Plano 
Decenal, não sujeitas a limitação de 
empenho, anualmente na LDO. 

 
Viabilizar as metas e ações do plano 
decenal garantindo a prioridade 
absoluta bem como destinação 
privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas a crianças e 
adolescentes. 

 
Acompanhar a execução do PPA e 
LDO. 
 
Propor a manutenção da dotação 
orçamentária anual para o FIA. 
 
Requerer cofinanciamento estadual 
e federal para o FIA.  
 

 
Ação 

contínua 

 
CMDCA 

 
Administração 

Pública 

      

Diretriz 09 – Qualificação de profissionais para atuarem na rede de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, com 
especial atenção para a formação continuada de conselheiras e  conselheiros dos direitos e tutelares. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo Responsável 

 
Objetivo Estratégico 32 – Implementar 
uma política de formação, para 
atuação de profissionais nas Políticas 
Públicas para Crianças e Adolescentes, 

 
Qualificar permanentemente os 
operadores do sistema de garantia 
de direitos. 

 
Manter previsão orçamentária do FIA 
para capacitação dos profissionais 
envolvidos. 

 
Ação 

contínua 

 
CMDCA 
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com ênfase na rede de conselheiros e  
conselheiras dos direitos e tutelares. 
 

      

Diretriz 10 – Implementação de monitoramento gerencial do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e do seu 
respectivo orçamento. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo Responsável 

 
Objetivo Estratégico 33 - Desenvolver 
metodologias de monitoramento e 
avaliação do Plano Decenal no âmbito 
do governo Municipal. 
 

 
Criar um instrumental de avaliação 
para sistematizar o 
acompanhamento das ações 
constantes no plano decenal. 

 
Avaliar e divulgar os dados obtidos. 
 

 
 

2018-2027 

 
Comissão 

intersetorial 
CMDCA 

      

Diretriz 11 – Produção de conhecimentos sobre a infância e a adolescência, aplicada ao processo de formulação de Políticas Públicas. 

Objetivo estratégico Metas Ações Prazo Responsável 

 
Objetivo Estratégico 34 - Ampliar as 
linhas de financiamento de pesquisas e 
publicações no campo da promoção, 
proteção e defesa e garantia dos 
direitos humanos de crianças e 
adolescentes. 
 

 
Fomentar pesquisas destinadas ao 
estudo dos direitos humanos da 
criança e do adolescente.  

 
Destinar recursos do FIA para 
pesquisas. 
 
Estabelecer parcerias com 
universidades e demais entidades 
para realização de pesquisas. 
 

 
2018-2027 

 
CMDCA 
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ANEXOS  

FOTOS REUNIÕES INTERSETORIAIS: 

Câmara Municipal de Vereadores Mirins – 26/07 

 

 

Conselho Tutelar – 28/06 
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CMDCA – 03/08 

 

 

Educação – 03/08 
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Assistência Social e CRAS – 12/08 

 

 

 

Segurança Pública – 19/08 
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Saúde -19/08 

 

 

Elaboração Plano de Ação 18/10  a 21/10 
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Audiência Pública Câmara de Vereadores Mirins – 13/09 
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Audiência Pública para apreciação de aprovação – 01/12 

 

 

 

 

 


