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O Plano Municipal é um instrumento de planejamento e sua concretude se dá no 

processo de sua implementação, ou seja, na execução das atividades previstas. 

Portanto, ele não deve ser apenas um instrumento de conhecimento da realidade, ou 

uma carta de intenções. Deve, sim, ser um guia de ações coordenadas, objetivando 

resultados que promovam e garantam os direitos de todas as crianças e adolescentes 

do Município. A elaboração é um exercício de diálogo e negociação. É um desafio, pois 

exige mudança cultural na forma de como contruir politica publica. A efetivação da 

participação da sociedade nas discussões e decisões sobre as políticas é um processo 

permanente e que exige aprimoramento em nosso País. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA 

aprovou  em  de abril de 2011, o Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes. Fruto de intensos debates e de elaboração participativa nas 

Conferências em municípios e Estados brasileiros, culminou com a aprovação das suas 

diretrizes gerais na VIII Conferência Nacional, que ocorreu em 2009. 

Após esse processo, o CONANDA editou a Resolução nº. 161, de 04 de dezembro 

de 2013, que definiu parâmetros e prazos para Estados, Municípios e o Distrito 

Federal elaborarem os respectivos Planos Decenais. 

 A partir de 2018, o município iniciou ações voltadas para a construção do 

diagnostico do Plano Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente , em 2019 foi 

necessária atualizar a Comissão Intersetorial e dar inicio aos Trabalhos, e realizada a 

primeira reunião para esboçar um cronograma das ações necessárias para construção 

do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente. 

I. INTRODUÇÃO 
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O município de Nova Alvorada do Sul está situado na região de Campo Grande 

do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 117 km da capital. Seus 

limites são: ao norte com o município de Campo Grande, ao sul com os municípios de 

Rio Brilhante e Angélica, a leste com o município de Nova Andradina e a oeste com o 

município de Sidrolândia. Apresenta ligação rodoviária, com estrada pavimentada, 

para os municípios de Campo Grande e o sul do Estado. 

 O município de Nova Alvorada do Sul durante muito tempo foi conhecido, como 

o ″Entroncamento″, ou seja, um ponto de encontro dos caminhos e culturas advindos 

de outras regiões que fazem parte da rota ao entorno de Nova Alvorada do Sul, por 

meio da BR 267 e BR 163, caminhos estes que interligam a capital, Campo Grande, 

Região da Grande Dourados, Países do Mercosul, Região do Pantanal e aos Estados 

fronteiriços de Mato Grosso do Sul. O município de Nova Alvorada do Sul é bastante 

recente na história de Mato Grosso do Sul. Foi elevado a Distrito criado com a 

denominação de Nova Alvorada, em 1977, subordinado ao município de Rio Brilhante. 

 Foi elevado à categoria de município, com a denominação de Nova Alvorada 

do Sul, em 1991, sendo desmembrado do município de Rio Brilhante, tem sua 

localização privilegiada situada entre as duas maiores cidades do Estado, Campo 

Grande e Dourados, faz com que a cidade seja uma ótima rota de passagem 

contando com grande número de visitantes. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
II. APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO 
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                                           Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

 

O Plano Decenal é um instrumento de planejamento, ele não deve ser 

encarado como instrumento de conhecimento da realidade apenas e sim, um guia 

de ações coordenadas, que objetiva resultados que promovam e garantam os 

direitos humanos de todas as crianças e adolescentes do Município.  

Para a elaboração de um Plano Municipal Decenal, foi necessário uma 

mudança cultural para que ocorresse um processo de diálogo inter-setorial. 

Conforme afirma Marcus Melo, “[...] o sucesso das políticas públicas tem sido maior 

conquanto consigam desenvolver suas características inter-setoriais”. (MELO, 

2002).  

No que diz respeito a ser um instrumento de planejamento, o Plano Decenal 

objetiva a passagem de experiências de elaboração de planos temáticos ou 

setoriais para um enfoque abrangente e inclusivo, estimulador de ações inter- 

setoriais e articuladas. O Plano Decenal considera as propostas elencadas no 

Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, no 

Plano Nacional pela Primeira Infância. Por tratarem-se de Planos que sintetizam e 

sistematizam os demais planos temáticos são documentos de referência que 

ancoram os Planos Municipais. Portanto, optamos por não citá-los no plano de ação 

ao lado de cada proposta por entender que eles abarcam todas as propostas 

elencadas, guardadas as particularidades de cada município. 

Além da análise desses documentos, foram consideradas informações 

reunidas para construção do diagnostico realizados sob coordenação de cada 

responsável da Comissão intersetorial do Plano Municipal Decenal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Nova Alvorada do Sul, que teve a responsabilidade de 

articular junto ao órgão que representa o levantamento das informações e repassar 

para equipe responsável pela coordenação.  

 
III. METODOLOGIA DO PLANO DECENAL 
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Tendo como horizonte final o ano de 2029, o presente Plano propõe: 

Ações permanentes: são aquelas desenvolvidas anualmente, de 2019 até 

segunda ordem; 

Ações de curto prazo (CP): de 2019 até dezembro de 2020; 

Ações de médio prazo (MP): de 2019 até dezembro de 2024; 

Ações de longo prazo (LP): de 2019 até dezembro de 2029. 

O Plano necessita de monitoramento permanente para suas ações serem 

cumpridas, ou, quando preciso, sejam feitas as devidas adequações. Para tanto, 

foi, sugerida ao CMDCA a criação de uma Comissão permanente de elaboração, 

monitoramento e avaliação do Plano Municipal Decenal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Nova Alvorada do Sul, para que CMDCA consiga desempenhar 

seu papel com eficiência no acompanhamento e avaliação das ações proposta no 

Plano Decenal. 

Outro ponto importante, a ser observado é à dotação orçamentária para a 

execução das ações previstas. Para tanto, o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente tem papel primordial, tendo este Plano Decenal como 

subsídio para a elaboração de seus Planos de Ação Anuais, e para as necessárias 

discussões com os Poderes Executivo e Legislativo, quando da elaboração das 

Leis Orçamentárias Anuais e do Plano Plurianual do Município. 

 
3.1. Marco legal 
 

Na área da criança e do adolescente, podemos citar uma sequência de 

eventos nacionais e internacionais, e a elaboração de documentos que merecem 

destaque e culminam com a garantia e a defesa de direitos humanos e 

fundamentais: a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); a Declaração 

dos Direitos da Criança (1959 – inspirada na Declaração de Genebra de 1924) 

aprovada pela Assembleia Geral da ONU. Estes documentos representaram a 

ruptura internacional dos paradigmas das políticas públicas para as crianças e 

adolescentes, marcados pela repressão e assistencialismo. Conferiu às crianças e 

adolescentes direitos básicos e essenciais ao seu desenvolvimento. 

Em 1969 foi organizada a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – 
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Pacto San José da Costa Rica. Em 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança 

reafirma princípios e direitos já elencados na Declaração Universal e avança 

cobrando dos Estados a efetivação dos direitos garantidos. Em 1990, foi elaborada a 

Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento das 

Crianças nos anos 90; e no ano de 2000, ocorre a X Cúpula Ibero-americana de 

Chefes de Estado e de Governo – Declaração do Panamá – “Unidos pela infância e 

adolescência, base da justiça e da equidade no novo milênio”. 

No Brasil a história da criança e do adolescente, não é diferente de outros 

países. A criança e o adolescente foram, por muito tempo, chamados de “menores”, 

submetidos a vários tipos de violência, abuso e omissão, por parte da família, da 

sociedade, das instituições, incluindo o próprio Estado. As primeiras iniciativas de 

atendimento foram assistencialistas e partiram de instituições civis e religiosas. As 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade (denominados “carentes” ou 

“abandonados”), e ou que cometiam o que chamamos hoje de ato infracional 

(considerados “delinquentes”), eram marginalizados especialmente por sua condição 

social. Com o agravamento das questões sociais, resultado da política 

desenvolvimentista e urbanizadora do século XX, passaram a ser objeto de atenção 

de toda a sociedade 

O primeiro Juizado de Menores foi criado no Rio de Janeiro em 1925, com 

atribuições específicas na área da infância e adolescência. Visando dar respostas 

aos problemas relativos a essa demanda, e a falta de regulamentação na área, 

culminou em 1927  no Código de Menores, mais conhecido como Código Mello 

Mattos, nome do juiz que o redigira. As ações assistenciais e as políticas estatais 

implementadas visavam atender somente às crianças “carentes, abandonadas e que 

praticavam delitos”, considerados em situação irregular 

A medida aplicada pelo juiz, na maioria dos casos, era a mesma: a internação. Em 

1942 foi criada o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), órgão do Ministério da 

Justiça, cujo objetivo era amparar e recuperar as crianças e adolescentes “desvalidos 

e delinquentes”. Ainda na década de 1940 foi criada a Legião Brasileira de 

Assistência, que se destacou pelo trabalho assistencial prestado. Foi extinta em 1995 

após denúncias de desvio de verbas públicas.  Veronesse(199,p.32). 
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Em 1964 O SAM foi substituído pela Fundação Nacional de Bem-Estar do 

Menor , utilizando as mesmas instalações e centralizando a normatização das 

políticas públicas, sendo que não ocorreram significativas mudanças na forma de 

compreender a infância. A noção de periculosidade foi substituída pela noção de 

correção. As Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor tinham a responsabilidade 

do trabalho no âmbito estadual. Alguns municípios criaram suas FUBEMs – 

Fundação Municipal do Bem-Estar do Menor. A política de atendimento refletia os 

ideais militares buscando a ordem social, e não avançava para desmistificar as 

verdadeiras causas das expressões da questão social que envolvia as famílias 

brasileiras. O problema do menor era visto com olhos psiquiátricos, tentando 

encontrar o desvio na personalidade e não nas condições sociais em que se 

encontrava. E a solução estava no direito penal e não na revisão das estruturas 

sociais. 

A Política Nacional de Bem-Estar do Menor, já traz uma nova metodologia 

“metodologia interdisciplinar”. Indicava uma nova dimensão e compreensão do 

fenômeno da delinquência e do abandono, não mais atendida apenas por médicos, 

mas por profissionais da educação, da psicologia, assistentes sociais, enfermeiros e 

educadores (PASSETI, 2002). 

Somente 52 anos depois o segundo Código de Menores no Brasil foi 

reelaborado em 1979; semelhante à doutrina da situação irregular, elencou os casos 

em que se poderia considerar o menor em situação irregular; somente esses casos 

eram foco de atenção do Estado. Não eram ainda consideradas como pessoas, 

sujeitos de direitos, e não estava delineada uma política pública que atendesse a 

todas as crianças e adolescentes, independentemente de classe social. 

  Começam a aparecer às denúncias de violência contra a criança e 

adolescentes na imprensa, a instalação de inquéritos para apurar os casos, e a 

sociedade se mostra incomodada com o trato das questões sociais referentes à 

infância e adolescência. 

Mas somente com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

considerada a Constituição Cidadã, que os avanços se concretizaram de fato.  
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Anunciando direitos resultantes da participação popular, incluindo os artigos 203, 

204, 226, 227 e 228, que contribuíram para grandes mudanças na área. 

Em 13 de julho de 1990, promulgou-se o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei Federal nº 8.069), a fim de adequar a legislação pertinente a essa 

faixa etária da população, responsabilizando a família, a sociedade e o poder 

público, e assegurando, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da criança 

e do adolescente. A lei é completa, com 267 artigos (e seus respectivos parágrafos) 

organizados em livros, títulos, capítulos, seções e subseções, que traduzem o 

paradigma da proteção integral à infância e à adolescência. O ECA foi resultado da 

luta de dezenas de pessoas e instituições contra a incessante exclusão e morte de 

crianças brasileiras; inaugurou uma nova era para as crianças e adolescentes 

brasileiros – a era dos direitos (BOBBIO, 1992). 

A aprovação e publicação do Estatuto deram início ao processo de ruptura 

com o antigo sistema repressivo e punitivo representado pelo Código de Menores. 

Uma nova arquitetura institucional foi instituída para trabalhar a infância e a 

juventude no Brasil, propondo a formação de uma nova estrutura político- 

administrativa, a ser executada para que os direitos humanos de qualquer criança ou 

adolescente domiciliado em território brasileiro fossem garantidos. Em seu artigo 4º, 

o Estatuto explicita os direitos assegurados, e o novo paradigma de criança e de 

adolescente: 

 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. (BRASIL, 1990) 

 

Dando ênfase à questão da prioridade absoluta de se garantir estes direitos a 

toda e qualquer criança e adolescente brasileiros, o parágrafo único do mesmo artigo 

afirma que a garantia de prioridade compreende: “ 

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

proteção à infância e à juventude.” (BRASIL, 1990) 

O ECA estabelece diretrizes para a política de atendimento na área e exige 

que a criança e o adolescente tornem-se prioridade absoluta na agenda do governo 

e da sociedade. A terminologia “menor” foi substituída por criança e adolescente, 

sendo vistos como cidadãos de direitos e em condição peculiar de desenvolvimento. 

A mesma lei deve ser aplicada para todos, independentemente de classe social. 

Determina a descentralização das ações ao criar por lei os Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente nos três níveis de governo, e os Conselhos Tutelares em 

todos os municípios do País, delegando à sociedade civil o direito e o dever de 

participar do zelo, da defesa dos direitos garantidos na lei. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi criado pela 

Lei Federal nº 8242, em outubro de 1991, e instalado apenas em março de 1993. Em 

funcionamento três anos após a promulgação do Estatuto (1990). Desde então 

redige resoluções, que são parâmetros de atuação, planejamento, elaboração e 

implementação de políticas públicas na área da criança e do adolescente em todo o 

Brasil. 

Em 15 de agosto de 1996, o Município de Nova Alvorada do Sul, crio o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA, Lei Municipal nº.063/96 , 

sendo atualizada em  2014 com lei complementar nº.076/2014 de 09 de abril. 

A lei Complementar 076/2014 de 09 de abril, dispõe sobre a regulamentação do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e decreto nº.1088 de 18 

de maio de 2015, regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, já absorve as recomendação do CONANDA na Resolução 137, de 

2010. 

Em resumo, são as previsões legais e os mecanismos institucionais do novo 

sistema de proteção social na área da criança e do adolescente. As leis foram 

criadas e cabe ao poder público e à sociedade civil organizada planejar, buscar 

estratégias e garantir orçamento para a efetivação dos direitos garantidos. 

Nesse processo normativo se insere a elaboração do Plano Municipal 

Decenal, mais que um documento recomendado, é um pacto municipal que visa à 
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implantação e implementação de políticas públicas inter-setoriais para os próximos 

dez anos. 

Finalmente, deve-se ressaltar que o presente plano é estruturado, conforme 

prevê o Plano Nacional, nos seguintes eixos norteadores: 
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Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

• Diretriz 01 – Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos 

humanos de crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e 

do Estado, consideradas as condições de pessoas com deficiência e as 

diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnicorracial, religiosa, 

geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política. 

• Diretriz 02 – Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade 

que garantam os direitos humanos de crianças, adolescentes e suas 

famílias e contemple a superação das desigualdades, afirmação da 

diversidade com promoção da equidade e inclusão social. 

Eixo 2 – Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

• Diretriz 03 – Proteção especial a crianças e adolescentes com direitos 

ameaçados ou violados, consideradas as condições de pessoas com 

deficiência e as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, 

étnicorracial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e opção 

política. 

• Diretriz 04 – Universalização e fortalecimento dos Conselhos Tutelares, 

objetivando a sua atuação qualificada. 

• Diretriz 05 – Universalização, em igualdade de condições, do acesso de 

crianças e adolescentes aos sistemas de justiça e segurança pública para a 

efetivação dos seus direitos. 

Eixo 3 – Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes 

• Diretriz 06 – Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a 

participação organizada e a expressão livre de crianças e adolescentes, em 

especial sobre os assuntos a eles relacionados, considerando sua condição 

peculiar de desenvolvimento, pessoas com deficiência, e as diversidades 

de gênero, orientação sexual, cultural, étnicorraciais, religiosa, geracional, 

territorial, de nacionalidade e de opção política. 

Eixo 4 – Controle Social da Efetivação dos Direitos 

• Diretriz 07 – Fortalecimento de espaços democráticos de participação e 

controle social, priorizando os Conselhos dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente, assegurando seu caráter paritário, deliberativo, controlador, e 

a natureza vinculante de suas decisões. 

Eixo 5 – Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes  

• Diretriz 08 – 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, inter-setorialidade, participação, continuidade e 

corresponsabilidade dos três níveis de governo. 

• Diretriz 09 – Efetivação da prioridade absoluta no ciclo e na execução 

orçamentária das três esferas de governo para a Política Nacional e Plano 

Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, garantindo que 

não haja cortes orçamentários. 

• Diretriz 10 – Qualificação permanente de profissionais para atuar na rede 

de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

• Diretriz 11 – Aperfeiçoamento de mecanismos e instrumentos de 

monitoramento e avaliação da Política e do Plano Decenal de Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes, facilitado pela articulação de 

sistemas de informação. 

• Diretriz 12 – Produção de conhecimentos sobre a infância e a adolescência, 

aplicada ao processo de formulação de políticas públicas. 

• Diretriz 13 – Cooperação internacional e relações multilaterais para 

execução das normativas e acordos internacionais de promoção e proteção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
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3.2. Marco conceitual 

 

O presente documento tem como base o conceito de Plano como resultado de 

um processo de planejamento, parte do produto de uma construção coletiva, 

participativa e estratégica, para nortear a elaboração, implantação e implementação 

da política de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos da criança e do 

adolescente para os próximos dez anos. 

As transformações ocorridas nas últimas décadas resultaram em grandes 

mudanças nas configurações e dinâmicas familiares, exigindo políticas públicas nas 

quais o foco de atenção e proteção social é a família. Neste caso, as políticas sociais 

exigem qualificação continuada dos agentes públicos e o fortalecimento dos atores 

envolvidos no Sistema de Garantia de Direitos (SGD). 

A compreensão da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento que entendem o mundo por meio da sua relação com a sociedade 

é fundamental para este Plano. Não existem infância e adolescência no singular, 

mas diferentes vivências do ser criança e do ser adolescente com meio em que vive. 

A proteção integral de que trata o artigo 3º do ECA afirma as 

responsabilidades de ordem legal, da família, da sociedade e acima de tudo na 

primazia da responsabilidade do Estado, quanto ao efetivo respeito aos direitos 

garantidos na legislação e elaboração das políticas públicas na área. 

O CONANDA orienta que os órgãos públicos e as organizações da sociedade 

civil devem exercer as funções em rede, e a partir de três eixos estratégicos de ação: 

da defesa dos direitos humanos, da promoção dos direitos humanos e do controle da 

efetivação dos direitos humanos das crianças e adolescentes. Para cada eixo o 

CONANDA enumera os órgãos responsáveis. A finalidade é mudar o sistema 

opressor, repressor e de violação de direitos humanos, responsabilizando os atores 

de forma inter-setorial, transversal, e indicando que pela articulação é possível 

vislumbrar um resultado mais efetivo na garantia dos mesmos direitos e qualidade 

das políticas públicas. 
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3.3. Marco situacional 
 

De acordo com o art. 86º do ECA: 

A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente faz se por 

meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Em 19 de abril de 2011, o CONANDA aprovou o Plano Nacional Decenal dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Resultado de um processo 

democrático com intensos debates nas Conferências municipais e estaduais, 

culminou com a aprovação de suas diretrizes gerais na VIII Conferência Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 2009. Aprovou os eixos, as 

diretrizes e as estratégias do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes, fruto de um trabalho iniciado em 2009 com ampla participação do 

governo e da sociedade civil. 

Conforme o CONANDA, os princípios considerados neste Plano são: 
 

• o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos; 

• o respeito aos direitos humanos de crianças e adolescentes assegurados nas 

normas nacionais e internacionais; 

• a igualdade e o respeito à diversidade; 

• a universalidade dos direitos e das políticas públicas; 

• a equidade e a justiça; 

 a garantia da prioridade absoluta; 

• a descentralização político-administrativa e a municipalização; 

• a participação e o controle social; 

• a articulação das várias esferas de poder e entre governo e sociedade civil; 

• a articulação, integração e inter-setorialidade das políticas públicas, programas 

e serviços; 

• a transparência da gestão do Estado. 
 

Em 4 de dezembro de 2013, o mesmo Conselho editou a Resolução nº. 161, 

que definiu parâmetros e prazos para que os Estados, municípios e o Distrito 
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Federal elaborassem os respectivos Planos Decenais. 

Anteriormente, a Rede Nacional Primeira Infância lançou em 2010 o Plano 

Nacional pela Primeira Infância, e teve por objetivo estabelecer e promover os 

direitos das crianças até os seis anos de idade pelos próximos 12 anos. A proposta 

foi aprovada pelo CONANDA e incorporada ao Plano Decenal Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente como objetivo estratégico. 

O presente Plano Municipal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente  

foi elaborado no período de março de 2019 a junho de 2019, com previsão de 

implementação de 2019 a 2029. 

No dia 14/03/2019 houve a primeira reunião da Comissão Interssetirial  do 

Plano Municipal Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Alvorada 

do Sul, para acertar o cronograma das atividades, do Seminário , de revisão, 

validação e entrega do Plano Decenal. Aproveitou-se a oportunidade para pactuar os 

prazos  para cada órgão e secretária entregasse dados necessários para compor o 

Plano, que cada um dos envolvidos precisaria se esforçar para entregar com a 

máxima celeridade. 

No dia 08/04/2019, a equipe da coordenação realizou a segunda reunião com 

Comissão para finalizar os dados entregues e definir cronograma do seminário, cujo 

objetivo é participação da população na construção do plano de ação metas do Pano 

Decenal. 

Dia 17 de abril realização do “1º Seminário Municipal para Elaboração do 

Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente”. Com na qual foram 

subtraídos e somados elementos trazidos pelos participantes do evento para 

finalização do plano.  

No dia 15/05/2019, O texto preliminar foi entregue a Comissão Interssetoria do 

Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente.  Após revisada pela 

comissão foi encaminhada em  10 de junho 2019 para Consulta Publica.  

Em 29 junho presente documento foi oficialmente entregue ao CMDCA. 
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IV. DIAGNÓSTICO 

 
 

 

O pequeno prazo que Comissão e equipe responsável teve para a  elaboração 

do Plano tiveram para executar a tarefa obrigou-os a tomar a decisão de levantar 

os dados secundários mais importantes para se chegar a uma imagem não 

superficial, porém reduzida, da situação do Município. E, para se chegar a 

contento, na versão final deste documento, foram levantados os dados primários 

que estavam disponíveis, não sendo possível aguardar a sistematização de 

informações ainda dispersas em diferentes órgãos, secretarias municipais e 

organizações não governamentais. 
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4.1. Demografia 

 

 
Os dados do IBGE/2010, apontam para município com densidade demográfica 

de 4,09hab/km². Podemos observar melhor a evolução no quadro abaixo. 

 
POPULAÇÃO 

 

 População estimada [2018] 21.300 pessoas   

 População no último censo [2010] 16.432 pessoas   

 Densidade demográfica [2010] 4,09 hab/km²   

 

No ano 2000, houve um processo de urbanização intenso no município, cerca de 

33% da população morava no campo. A população rural cresceu somente 27%, 

enquanto a população urbana cresceu 84, chegando a representar 75% da população 

total do município. (IBGE, 2010) A pirâmide etária da população é a distribuição dos 

indivíduos de uma população segundo diferentes grupos de idades (classes etárias). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBGE/2010. 

 

Conforme observamos na pirâmide, a estrutura etária da população 

novalvoradense,pode ser dividida em três grandes grupos etários: jovens de 0 a 14 

anos (27%), adultos de 15 a 60 anos (67%) e idosos, acima de 60 anos (6%). A grande 

maioria dos moradores está na faixa adulta composta por 51% de homens e 49% de 
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mulheres. Aproximadamente 89% das pessoas com mais de 5 anos são alfabetizadas. 

(IBGE, 2010). Fonte: Projeto IBGE/Fundo de População das Nações Unidas - 

UNFPA/BRASIL (BRA/98/P, 08), Sistema Integrado de Projeções e Estimativas 

Populacionais e Indicadores Sociodemográficos. 

 
 

4.2. Economia 

 
O PIB - Produto Interno Bruto é o índice utilizado para se obter a soma em 

valores monetários de todos os produtos, bens e serviços finais produzidos por uma 

região, que pode ser um país, um estado, uma cidade, um distrito ou um município, 

durante um período de tempo (mês, trimestre, semestre, ano etc.). O Produto Interno 

Bruto (PIB) representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços 

finais produzidos em uma determinada região, durante um ano. Em 2012, o Produto 

Interno Bruto (PIB) do município de Nova Alvorada do Sul atingiu R$ 518.361.000,00. 

Encontra-se na 20ª posição no ranking do Estado. Considerando a população estimada 

para o mesmo ano pelo IBGE, o PIB per capita, valor médio por habitante, produzido no 

município no ano, correspondeu a R$ 29.773,75 sendo 37% superior ao valor médio do 

Estado de Mato Grosso do Sul, para o mesmo ano, de R$ 21.902,00. 

 

Fonte: Semade/MS e IBGE 

. 
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Com relação aos aspectos econômicos, o território do município de Nova 

Alvorada do Sul, apresentava em 2006 10% da área era dedicada, à agricultura, 

destinada principalmente às culturas temporárias e 68% da área era de pastagens, que 

abrigaram 216.369 cabeças de bovinos em 2013. (IBGE) 2010. 

As culturas temporárias são aquelas que precisam ser replantadas após a 

colheita. A cultura temporária no município de Nova Alvorada do Sul se concentrou, em 

2013, no cultivo de cana-de-açúcar, que ocupou 73% da área de culturas temporárias. 

As culturas permanentes limitaram-se a 120 hectares de cultivo de urucum. Dentre os 

produtos de origem animal, em 2013 destacou-se a produção de 5,3 milhões de litros 

de leite e 2,15 toneladas de casulos de bicho da seda. (IBGE). 

 

O setor que mais gera valor no município é a agropecuária, que vem 

aumentando a sua participação nos últimos anos. Esse setor apresentou expressiva 

participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 38% do PIB 

municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%. O setor industrial também 

tem crescido, participando, em 2012, com 20%, proporção superior à média de 19% no 

Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

4.3. Aspectos sociais 

O índice de Gini mede a desigualdade social. É uma medida do grau de 

concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero (a perfeita igualdade) até 

um (a desigualdade máxima). Em Nova Alvorada do Sul, o índice era de 0,57 em 

2000 e passou para 0,58 em 2010. A renda per capita média de Nova Alvorada do 

Sul cresceu 115,93% nas últimas duas décadas, passando de R$ 384,42, em 1991, 

para R$ 471,28, em 2000, e para R$ 830,08, em 2010.  

Em abril de 2016, o município tinha 1.014 famílias no Programa Bolsa Família. 

Isso representa 128,68 % do total estimado de famílias do município com perfil de 

renda do programa (cobertura de 128,68 %). Foram transferidos R$ 140.502,00 às 

famílias beneficiárias do Programa em abril de 2016. De junho de 2011 a abril de 

2016, houve aumento de 28,19 % no total de famílias beneficiárias. , já em março de 

2019, o município tem 1.049 beneficiarias do Bolsa Família, essas famílias equivalem 

a 16,57%, observamos que município vem mantendo uma media de atendimento.  
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Foram beneficiadas, por meio do BPC – Benefício de Prestação Continuada, 

em 2016, 300 pessoas idosos e deficiente, com o valor de R$ R$ 2.812.958,01, 

repassados pelo MDS. Em dezembro de 2018 , 313 pessoas idosos e deficiente com 

valor  R$ 297.873,27. Fonte: DATAPREV/Síntese 

 

 
4.3.1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Nova Alvorada do Sul é 0,694, em 

2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM 

entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,809, seguida de Renda, com índice de 0,746, e de 

Educação, com índice de 0,554. Varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 

maior o desenvolvimento humano 
 
 
 

4.4 Educação 

A educação básica, no Brasil, de acordo com a lei que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional (Lei 9.394, de 20/12/1996), é composta por: 

a) educação infantil, oferecida na forma de creches, ou entidades equivalentes, 

para crianças de até três anos, e de pré-escolas para aquelas de quatro e 

cinco anos; b) ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, 

iniciando-se aos seis anos de idade; c) ensino médio, com duração mínima de 

três anos. 

 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 4.9 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.1. Na 

comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais 

colocava esta cidade na posição 52 de 79. Considerando a nota dos alunos dos anos 

finais, a posição passava a 39 de 79. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 

anos) foi de 96.2 em 2010. Isso posicionava o município na posição 53 de 79 dentre as 

cidades do estado e na posição 4435 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 



27 

PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA ALVORADA DO SUL 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 

 

 

 

 

 

4.4.1. População em idade escolar 

De acordo com dados do IBGE , em 2005 numero de alunos era de 3.119 alunos, 

sendo que na pré-escola 307, ensino fundamental 2.731 e ensino médio 614, 

comparando com ano de 2017 o numero de alunos é de 4.729 alunos, sendo que na 

Pré - escola 670 , ensino fundamenta 3.480 e no ensino médio 579 alunos.  

Podemos observa-se um aumento significativo na pré-escola, conforme quando 

abaixo.  
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4.4.2. Taxa de analfabetismo 

 O levantamento foi elaborado a partir dos censos demográficos 

disponibilizados pelo DATASUS que, por sua vez, utiliza fontes do IBGE. 

A pesquisa foi elaborada considerando a população brasileira analfabetizada acima de 

15 anos. A taxa de analfabetismo representa o percentual da população analfabeta 

em relação à população total. Em 200 número era de 831 pessoas em 2010 numero 

subiu para 1.021 pessoas.  

 Se compararmos com numero de pessoas alfabetizadas iremos observar que 

houve uma significativa melhora com relação à alfabetização, em 2000 o numero de 

pessoas alfabetizada era de 5.598, já em 2010 subiu para 10.687 pessoas, aumento 

de quase 50% na taxa de alfabetização.  

 

4.4.3 Evasão 

  De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira- INEP, a taxa de abandono escolar do ensino 

fundam,ental no município de Nova Alvorada do Sul teve uma queda, em 2010 era de 

1.3 de abandono escolar, em 2016 caiu para 0,30 de abandono, porem quando 

comparado com rankig estadual, somos o 3º município no índice de abandono escolar 

no ensino fundamental, como podemos observar nos gráficos a abaixo:  
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4.5. Saúde 

 

A rede de serviços de saúde em Nova Alvorada do Sul é composta por um conjunto 

integrado de serviços, executados diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde ou 

em pareceria com entidades conveniadas, se por ventura houver necessidade, assim 

compõem-se de maneira integrada e articulada a rede de serviços de saúde do 

município.  

Dentro deste contexto, o Sistema único de Saúde no município está organizado da 

seguinte forma: Atenção Primaria (Atenção Básica), Assistência de Urgência e 

Emergência, Assistência Farmacêutica. O município é gestor de 88,89% da rede de 

serviços de saúde, que corresponde a todo atendimento da atenção básica, os outros 

11,11% gestão dupla que corresponde ao hospital. 

 Fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde: 

✓ Hospital Municipal Francisca Ortega  

✓ Laboratório de Análises Clinicas Municipal (anexo hospital) 

✓ 03 ESF Urbanas  

✓ 02 UBS Urbanas 

✓ 02 ESF Rural  

✓ 01 Farmácia Básica  

✓ 01 Ouvidoria 
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✓ 01 Núcleo de Apoio á Saúde da Família – NASF II 

✓ 01 Centro de Fisioterapia 

✓ Coordenadoria de Vigilância sanitária  

✓ Coordenadoria de Imunização 

✓ Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Controle de Vetores 

✓ Coordenadoria de Saúde Bucal 

✓ Coordenadoria de Atenção básica 

✓ Conselho municipal de Saúde 

 
 

4.5.1 Serviços pactuados: 

 

✓ Emissão do Cartão Nacional de Saúde – SUS 

✓ Atendimento da Central de Regulação com agendamentos de consultas e 

exames de média e alta complexidade, através do SISREG- Sistema de 

Regulação de Assistência Especializada da Secretária de Estado de Saúde, no 

qual o município de referencia é Campo Grande. 

✓ Agendamento de especialidades médicas atendidas dentro do município: 

Pediatra, Cirurgia Geral, Ortopedia, Oncologia, Cardiologia. 

✓ Assistente Social, atende aos usuários dos programas de Aleitamento Materno-

dispensação de formulas infantis para casos de mães que por algum motivo não 

podem amamentar; dispensação de medicamentos de alto custo; dispensação 

de fraldas geriátricas ou infantil; planejamento familiar; 

✓ Transporte de usuários agendados para consultas ou exames no município de 

referencia. 

✓ Transporte de pacientes que realizam tratamento de hemodiálise em Campo 

Grande. 

✓ Serviços de ouvidoria – SUS 

 

4.5.2 Cobertura Vacinal – Imunização 

Imunização é considerada uma das ações que contribuem para a redução da 

mortalidade infantil.  
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De acordo com indicador do PQAVS(Programa de Qualificação das Ações de 

Vigilância em Saúde) preconizado pelo Ministério da Saúde. O pactuado é 95% da 

cobertura vacinal das vacinas abaixo em menores de 1 ano de idade. 

Imunobiógicos: 

• Penta: 98,68% 

• Pneumocócica: 111,01% 

• Poliomielite: 98,24% 

• Tríplice Viral: 104,41% 

 

4.5.3 Gravidez na Adolescência 

Dados de SNASC indicam 10,68% de mães adolescentes (com menos de 18 

anos), Em 2015 foram 10 registros, em 2018 esse numero se eleva para 59 

registros. As mães de Nova Alvorada do Sul com sete ou mais consultas de pré-

natal totalizam 50,% (2018). Em 2010, em 2013 o número era de 50%, o que 

demonstra o não houve  aumento no atendimento às gestantes.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

DEMONSTRATIVO DE INDICADORES DO SISPACTO - 2018 
 

      
   Proporção de Gravidez Na Adolescência Entre As Faixas Etárias 10 A 19 Anos: 
 

Nova Alvorada do Sul – 2018 
Proposta Estadual 

 
Proposta Municipal 

 
Pactuação/ Homologação 

 

7,20% 7,20% 7,20% 

 
 
 
 
4.5.4  Natalidade e Mortalidade 
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A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) 

no município passou de 30,2 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 20,5 óbitos 

por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 40,9. Já na UF, a taxa era de 

18,1, em 2010, de 25,5, em 2000 e 34,7, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de 

mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16,7 óbitos 

por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos. 

Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil 

no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

 
Nascidos Vivos segundo local de ocorrência:  
 
Munic. Resid – MS Nova Alvorada do Sul 
Local de Ocorrência  2018 

Hospital 355 

Outro Estabelecimento de saúde  - 

Domicilio  1 

Outros - 

Total  356 

 
 
Número de óbitos segundo município residente 
 
Munic. Resid – MS Nova Alvorada do Sul 
Local de Ocorrência  2018 

500600 Nova Alvorada do Sul 

 
94 

 
. 

 

4.6. Esportes 

 

A coordenadoria de Esportes promove atividades em equipamentos próprios e 

nas escolas em parceria com a Secretaria de Educação, e instituições não 

governamentais do município. As atividades realizadas no ano de 2018 estão 
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registradas na tabela seguinte. 

 
               ATIVIDADES CONTÍNUAS DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
 

ATIVIDADE PROJETO PARCEIRA 
 

N° DE 
VAGAS 
OFERTADAS 

Nº DE 
VAGAS 
OCUPADAS 

Ginastica Artística Arte em 
Movimento 

Amonal 80 71 

Futebol Bom de Bola 
Bom na Escola 

G - 20 250 147 

Futsal Bom de Bola 
Bom na Escola 

 250 101 

Vôlei Bom de Bola 
Bom na Escola 

 150 21 

Judô Bom de Bola 
Bom na Escola 

Amonal 150 81 

 
 

4.7. Cultura 

 
A  coordenadoria de Cultura, Lazer conta com recursos próprios e tem o 

apoio no projeto Teatro do Fundo de Investimentos Culturais- FIC que tem como 

princípio prestar apoio financeiro a projetos culturais da comunidade, fomentando o 

mercado artístico e diminuindo a distância do público com as mais diversas 

manifestações, tradições e valores da cultura, e mantém diversos projetos que são 

ofertados a população, conforme quadro a baixo: 

 

• Projetos Oferecidos:  

- Banda Musical BAMNAS; 

- Corpo Coreográfico; 

- Baliza; 

-Orquestra Sinfônica;  

- Canto/Coral; 

- Orquestra de Violão; 

- Orquestra de Viola; 

- Zumba Kids; 

- Teatro; 

- Digitopintura. 

• São atendidas no total 423 crianças e adolescentes. 
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• As atividades são desenvolvidas nas dependências do Ponto de Cultura Lídio Rodrigues 

Escobar Rondinelli,  Amonal, Anfiteatro da Assistência Social, Parque Nelson Tereré e 

Amonal. 

O projeto tem como principal objetivo oportunizar as crianças e adolescentes do Município o 

contato com a cultura, a arte e a música e consequentemente contribuir para seu 

crescimento como pessoa e cidadão.  

 



35 

PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA ALVORADA DO SUL 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 

 

 

 
4.8 Sistema Único de Assistência Social no Município de Nova Alvorada do Sul 

 

O Município de Nova Alvorada do Sul, é município de pequeno porte I, Gestão 

Básica. No ano de 2017 foi aprovada a lei Municipal Nº. 751 de 07 e Junho 2017, 

qual regulamenta o Sistema Único de Assistência Social no Município, que tem por 

funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, 

organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, com comando único, 

descentralizado e participativo. 

A rede socioassistencial de Nova Alvorada do Sul é composta por um conjunto 

integrado de serviços, executados diretamente pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social ou em parceria com entidades conveniadas que compõem de maneira integrada 

e articulada a rede de serviços de assistência social do município. 

Contando com 01 CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, 01 unidade 

Cadastro Único e Programa Bolsa Família,  01 Instituição de Acolhimento para crianças 

e adolescentes, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 06 a 14 anos, 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 anos e Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoa Idosa, 01 Conselho Tutelar e 01 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Mais adiante e 

detalhadamente, veremos o atendimento que ali ocorre. 

 

4.8. 1 Rede Pública de Assistência Social 

 

4.8.2 Proteção Social Básica 
 

 
A Política Nacional de Assistência Social (Resolução nº 145, de 15 de outubro 

de 2004 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS), estabelece que o 

objetivo da Proteção Social Básica é “Prevenir situações de risco, desenvolvendo 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários”. O público alvo é “a população que vive em situação de vulnerabilidade 

social decorrente de pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 

aos serviços públicos, dentre outros) e, ou fragilidade de vínculos afetivos relacionais 
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e fortalecimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências 

dentre outras)”. De acordo com as diretrizes da Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (Resolução nº 109 de 11/12/2009), a Secretaria Municipal de 

Assistência Social procedeu à reorganização da rede, seguindo a seguinte descrição: 

 
O CRAS é uma unidade pública estatal de base territorial localizado em áreas de 

vulnerabilidade social, responsável pela coordenação e execução da Proteção Social 

Básica, em funcionamento no município desde 2006 com recursos próprios e com sede 

própria desde 2008. Dentro do espaço físico do CRAS estão referenciados: Programa 

de Atenção Integral a Família – PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Crianças, Adolescentes, Jovens e Pessoas Idosas, Projeto Amor de Mãe, 

Cursos de Geração Trabalho e Renda, Programa Criança Feliz, Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Benefícios Eventuais, 

Passe Livre - Carteira Interestadual e Intermunicipal de Viagem para Idosos e Pessoas 

com Deficiência. No CRAS são oferecidos os serviços/programas relacionados abaixo: 

 

a) Acompanhamento Individual ou/e Grupo 

O acampamento familiar é realizado pela equipe técnica, que é composta por 

Assistente Social e psicólogo. O CRAS conta com duas equipe uma para atender a 

área urbana e equipe volante que atende a área rural.  

No ano de 2018, foram realizados 631 acompanhamento, dentre os motivos 

destacados estão: 

- Descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família; 

- Negligencia; 

-Vulnerabiliadade de Renda; 

-Acesso ao BPC; 

- Fortalecimento de Vinculo. 

Foram encaminhados 22 idosos/deficiente para acesso ao Beneficio de 

Prestação Continuada, 340 visitas domiciliares com objetivo de acompanhar e ofertar 

os serviços d Proteção Social Básica.  

 

b) Benefícios Eventuais 
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Os benefícios eventuais estão amparados e regulamentados pela Lei n.º 642/2013 

de 22 de Outubro de 2013. A concessão dos benefícios é prestação de serviços ou 

bens de consumo, quando constatado que a família ou indivíduos não tem condições 

de manterem-se em situações tais como: auxilio natalidade, auxilio mortalidade, 

atendimentos em situações de vulnerabilidade social temporária e atendimentos em 

situações de calamidade pública.  

No ano de 2018, foram atendidas 1734 famílias com benefício eventual. O recurso 

destinado para atendimento dos benefícios eventuais advém do Fundo Estadual –FEAS 

com valor anual de R$25,301,64 e alocação de recursos . 

Podemos Observar no gráfico abaixo que maior índice de atendimento referente a 

concessão de beneficio eventual se concentra em cesta emergencial para atender as 

situações de vulnerabilidade social temporária e auxilio Funeral.  

 

 

 

b) Projeto Amor de Mãe 

 

O Projeto Amor de Mãe  tem como objetivo trabalhar o fortalecimento de vinculo 

das futuras mamãe e  instruí-las sobre os cuidados maternos, pré e pós-parto,  o 

desenvolvimento saudável do bebê; acompanhar o desenvolvimento social e 

5% Aux. Agua 3% Aux. Aluguel

41% Cesta 
Emergencial

Aux. 
Documentação 

Aux. Funeral
Aux. Gas

Aux. 
LocomoÇõaAux. Construção

49% Auxilio  
Passagem

Beneficio Eventual * Os demais 
Beneficios 
Eventuais são 
menos de  1%
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econômico da gestante, por meio das oficinas que são realizadas duas vezes por 

semana  onde eles participa  confeccionando o enxoval e participam juntamente com 

equipe técnica e os parceiros de palestras voltadas a suas necessidades.  No ano de 

2018, foram atendidas 65 gestantes, que puderam participar dos grupos, sendo que 

teve 05 grupos durante ano 2018.  E foram entregue 80 kit gestantes.  

 

 

d)  Geração de Renda 

No CRAS é executado cursos voltados a geração de renda para famílias 

referencia ao CRAS. No ano de 2018 foram 06 cursos que atenderam 103 famílias. 

 

e) Referênciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a 

participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das 

crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa 

faixa etária. As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e 

esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e 

proteção social. Inclui crianças e adolescentes prioritariamente retirados do trabalho 

infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para ressignificar 

vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências 

favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de 

risco social, conforme preconiza a resolução XXX/XXX. O acompanhamento é realizado 

por técnico nível superior do CRAS. 

 

 
4.8.3  Cadastro Único e Programa Bolsa Família 

 
 

Para contextualizar o cenário municipal, uma das questões que acarretam as 

ocorrências de maior vulnerabilidade social diz respeito ao acesso a renda. Portanto, 

destacamos os dados referentes à pobreza e extrema pobreza do município. Dentro da 

caracterização demográfica de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per 

capita abaixo de R$ 89,00, venefica-se que ate dezembro de 2018 tínhamos 856 
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famílias nesta situação. 

De acordo com base de cadastro de dezembro 2018, o município tem o total de 

2.870 famílias inscritas no Cadastro Único entre as quais: 

• 856 com renda per capita familiar de até R$ 89,00; 

• 370 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 

• 765 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; 

• 879 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

A partir dos dados extraídos do RI Bolsa Família e Cadastro Único, o programa 

beneficiou, no mês de dezembro de 2018, 1.066 famílias, essas famílias equivalem, 

aproximadamente, a 17,33% da população total do município da estimativa de famílias 

pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 171,57 e o 

valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas 

alcançou R$ 182.890,00 no mês.  A cobertura do programa é de 135,28% em relação à 

estimativa de famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos 

dados mais atuais do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com 

base no bimestre de novembro de 2018, atingiu o percentual de 89,3%, para crianças e 

adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 891 alunos acompanhados em 

relação ao público no perfil equivalente a 998. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o 

percentual atingido foi de 73,1%, resultando em 122 jovens acompanhados de um total 

de 167. Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de junho de 2018, 

atingiu 49,2 %, percentual equivale a 372 famílias de um total de 756 que compunham 

o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município. 

De acordo com base de dados de janeiro de 2019, temos:  

• 32 famílias indígenas cadastradas sendo que 21 são beneficiarias do 

programa; 

• 08 famílias agricultoras cadastradas sendo que 02 são beneficiarias do 

programa; 
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• 310 famílias assentadas da Reforma agraria sendo que 93 são beneficiarias 

do programa; 

• 262 famílias acampadas sendo que 30 são beneficiarias do programa; 

• 02 famílias com preso no sistema carcerário sendo que 01 é beneficiaria do 

programa bolsa família; 

• 01 família em situação de rua é esta é beneficiaria do programa; 

• 01 família que se declara catador de material reciclável.  

 

 São realizada bimestralmente reuniões socioeducativas com as famílias beneficiarias 

do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família, no ano de 2018 ocorrem 06 

reuniões.  

 

4.8.4 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 anos e 15 a 

17 anos 

Este Programa visa atender através de atividades socioeducativas, adolescentes 

na faixa etárias de 06 a 15 anos pertencentes às famílias inseridas nos programas 

sociais, de acordo com a avalição do técnico de referencia do serviço são egressos do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, as atividades são de acordo com 

faixa etária e visa trabalhar o fortalecimento de vinculo familiar e comunitário.  

Em 2018 o serviço atendeu 16 grupos , totalizando 140 crianças atendidas.  

 

4.8.5  Proteção Especial 

 

A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a famílias e indivíduos em situação 

de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para 

integrar as ações da Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja enfrentando 

situações de violações de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, 

abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou 

afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas. Tem dois níveis de 

complexidades, sendo eles média e alta complexidade, conforme descritos a seguir: 
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4.8.6 Proteção Especial de Media Complexidade  

O serviço de Proteção Especial de Media Complexidade é executado no município 

de Nova Alvorada do pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), foi implantado neste município em dezembro de 2008, constitui-se em uma 

unidade pública estatal de prestação de serviços especializados e continuados a 

indivíduos e famílias com seus direitos violados. Os serviços são realizados através de 

acompanhamento técnico especializado desenvolvido por uma equipe multiprofissional, 

de modo a potencializar a capacidade de proteção da família e favorecer a reparação 

da situação de violência vivida.  

Tem como objetivo a reparação de direitos, o fortalecimento de vínculos e a 

reconstrução de relações familiares e comunitárias, na perspectiva da superação de 

padrões violadores de relacionamento, oferecendo os seguintes serviços: 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI;  

b) Serviço Especializado em Abordagem Social;  

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade 

– PSC;  

d) Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;  

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.  

No ano de 2018 290 famílias foram acompanhadas pela equipe técnica, sendo 

que os motivos que levaram as famílias a serem incluídas no acompanhamento PAEFI 

podem ser observados no gráfico abaixo: 
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Foram realizada 02 campanhas, referente ao 18 de maio “ Dia Nacional de 

Enfrentamente ao Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil”  e 12 de junho “ Dia 

Mundial Contra Trabalho Infantil”.  

O Serviço de Proteção Social Especial a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à 

Comunidade – PSC, é executado no CREAS,  tem por finalidade prover atenção 

socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir 

para o acesso aos direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social 

dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessário à observância da 

responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem 

ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o 

cumprimento da medida. No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à 

Comunidade, o serviço deverá identificar no município os locais para a prestação de 

serviços, a exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e 

outros serviços governamentais. A prestação dos serviços deverá se configurar em 

tarefas gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima de oito horas semanais, sem 

prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na 

condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A inserção do adolescente em qualquer 

24%

19%

6%5%

11%

11%

3%

16%

5%

Motivo Acompanhamento Familiar

Maus Tratos

Negligencia Familiar

Uso Substancia Psicoativas

Pessoa em situação de Rua

Vulnerabiliada

Parecer Guarda

Gravidez na Adolescencia

Abuso Sexual

Ato Infrancional
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dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e favorecedora de seu 

desenvolvimento pessoal e social.  No ano de 2018 foram acompanhados 63 

adolescentes , sendo 10 de Liberdade Assistida e 53 PSC. 

 

4.8.7 Proteção Especial de Alta Complexidade 

 
Este nível de complexidade oferta atendimento às famílias e indivíduos que se 

encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de 

acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de origem. Nova Alvorada do Sul 

possui apenas uma entidade de Acolhimento, denominada “Casa Lar” de atendimento 

integral, para crianças de 0 a 18 anos com capacidade de atendimento d ate 10 

crianças.  Em 2018 foram atendidas 10 crianças no ano de 2018 . 

 Em 2016 por meio da  lei Nº 00718/2016, foi criada o Programa Família 

Acolhedora, objetivando o atendimento as crianças e adolescentes, na modalidade de 

acolhimento, em forma de guarda subsidiada, na faixa etária de 0(zero) até 18(dezoito) 

anos , porem não foi constituído a equipe para inicio do processo dos trabalhos, em 

2017 houve a necessidade de alteração da lei por meio da lei nº786 de 19 de dezembro 

de 2017, lendo novamente alterada em 2018 por meio da lei complementar nº.009/2018 

de 17 de julho 2018 e novamente alterada pela lei municipal nº. 821 de 13 de dezembro 

2018, sendo constituída equipe da alta complexidade para dar andamento aos 

trabalhos.   

Atualmente conta com equipe técnica ( Coordenadora, Assistente Social e 

Psicóloga), e três famílias habilitadas a receber crianças e adolescentes acolhidos.  

 

4.9 Conselho Tutelar 
 

Os Conselhos Tutelares, previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/1990), são criados por lei para garantir que, nos municípios, a política de 

atendimento à população infanto-juvenil seja cumprida. Estes órgãos devem ser 

procurados pela população em caso de suspeita ou denúncia de violação dos direitos 

de crianças e adolescentes 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. Quando comprovada a denúncia, cabe ao 
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conselheiro tutelar acionar os demais atores da rede de proteção à infância e 

adolescência, como as Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente e os 

Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, e as instâncias do Poder Judiciário, 

como o Ministério Público e os Juizados da Infância e Juventude. Além de atender a 

denúncias, o conselheiro tutelar também deve estar atento à realidade de sua 

comunidade, atuando na prevenção de situações que ponham em risco os direitos de 

meninos e meninas. Os conselheiros tutelares são escolhidos pela própria comunidade 

em processo eleitoral conduzido pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA.  

O conselho tutelar foi instituído no município no ano de xxx, pela lei municipal xxx.  

Segue a baixo as principais violações de direitos atendidas pelo Conselho Tutelar 

no ano de 2018, de acordo com relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar a 

Comissão, visto que dados do SIPIA não estava sendo alimentados pelo Conselho 

Tutelar. 

 

 

 

I - Referente a direito a Vida e Saúde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de 
Medicamentos

8%

Falta de 
Atendimento 
Especializado

34%

Uso de Drogas 
Licitas e Ilicitas

58%
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II - Direito a Liberdade, Respeito e Dignidade: 

 
 
 
III - Convívio Familiar e Comunitário 

 
 
 
IV - Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 
 
 

2ª Via Certidadão 
de Nascimento

39%

Sem Registro 
Nascimento

3%

Violencia 
Fisica
28%

Violencia 
Sexual/Abuso

22%

Ato Infracional
8%

Reconhecimento 
de Paternidade

14%

Questoes referente 
a Guarda

21%

Pensão Alimenticia
18%

Negligencia 
Familiar

47%

Ausencia de 
Transporte

2%

Falta de Vaga na 
Creche

8%
Falta de Vaga na 

Pré-Escola
10%

Evação Escolar
49%

Falta de Vaga no 
Ensino 

Fundamental
25%

Falta de Vaga no 
Ensino Médio

6%
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 Um dado  relevante apontado pelo Conselho Tutelar no relatório é as constantes 

reclamações e denuncias da falta de manutenção dos espaços públicos, como parques 

infantis, praças. Outro dado é falta de opção de programas, projetos e serviços na área 

de cultura, esporte e lazer no município. A maioria das atividades esta focada na 

musica não havendo outras opções para adolescentes. 

 

4.10 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Este Conselho é um órgão deliberativo da política de promoção dos direitos 

da criança e do adolescente, controlador das ações, em todos os níveis, da 

execução da mesma política, e responsável por fixar critérios de utilização e planos 

de aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O 

Conselho é responsável por: 

 Fazer o ECA ser cumprido; 

Participar ativamente da construção de uma política municipal de proteção integral 

(promoção e defesa de direitos) para crianças e adolescentes, com atenção 

prioritária para a criação e manutenção de um sistema municipal de atendimento que 

articule e integre todos os recursos municipais; 

• Participar ativamente da elaboração da Lei Orçamentária do Município: zelar 

para que o porcentual de dotação orçamentária destinado à construção de uma 

política municipal de proteção integral para crianças e adolescentes seja 

compatível com as reais exigências de atendimento, fazendo valer o princípio 

constitucional da absoluta prioridade na efetivação dos direitos das populações 

infantil e juvenil; 

• Administrar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

destinado a financiar a criação de um sistema municipal de atendimento 

(programas de proteção e socioeducativos), as atividades de formação de 

conselheiros e de comunicação com a sociedade; 

• Controlar a execução das políticas de proteção às crianças e adolescentes, 

tomando providências administrativas quando o Município ou o Estado não 

oferecerem os programas de atendimento essenciais. Caso as providências 

administrativas não funcionem, deverá acionar o Ministério Público; 
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• Estabelecer normas, orientar e proceder o registro das entidades 

governamentais e não governamentais de atendimento a crianças e 

adolescentes, comunicando o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade 

judiciária; 

• Acompanhar e estudar as demandas municipais de atendimento, verificando as 

áreas nas quais existe excesso ou falta de programas, e a adequação dos 

programas existentes às reais necessidades municipais; e tomar providências 

para a superação de possíveis lacunas e inadequações; 

• Divulgar os direitos das crianças e dos adolescentes e os mecanismos de 

exigibilidade desses direitos; 

 Presidir o processo de escolha dos conselheiros tutelares. 
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V. PLANO DE AÇÃO 

 
 
 
 
 

 

O Plano de Ação está apresentado em formato de tabelas e organizado nos 

mesmos eixos presentes no Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes. 

Os eixos norteadores utilizados para a elaboração deste Plano são: 

 
 

Eixo 1: Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes; 

 
 

Eixo 2: Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes; 

Eixo 3: Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes; 

Eixo 4: Controle Social da Efetivação dos Direitos; 

Eixo 5: Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. 

 
 

Os “eixos orientadores” são recomendados pela Política Nacional dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil, sendo que os três primeiros estão 

voltados para ações-fim, e os outros dois para ações-meio, necessárias para o 

funcionamento do Sistema de Garantia dos Direitos. Os dois primeiros (promoção, 

proteção e defesa dos direitos) são eixos aglutinadores de ações diretamente 

vinculadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A promoção dos 

direitos implica a geração, utilização e fruição das capacidades de indivíduos e 

grupos sociais, envolvendo a implementação e acesso a políticas públicas que 

promovam oportunidades ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. 

No caso da proteção e defesa, trata-se de medidas de solidariedade a indivíduos e 

grupos em resposta a situações de risco e contingências de vulnerabilidade, 



51 

PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA ALVORADA DO SUL 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 

 

 

abrangendo a proteção de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos 

violados ou ameaçados e o acesso à justiça para responsabilização dos 

violadores. 

O terceiro, diz respeito à participação de crianças e adolescentes. Ter a 

opinião de crianças e adolescentes considerada 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, é 

visto aqui como parte do desenvolvimento integral da criança e do adolescente. 

Esse eixo se destaca ainda por sua transversalidade e conectividade, ou seja, as 

crianças e os adolescentes devem ser ouvidos nas ações de promoção, proteção 

e defesa dos seus direitos, que fazem parte dos eixos iniciais, mas também na 

formulação e implementação da política pública, constituintes dos eixo-meios 

subsequentes. Os últimos, de controle e gestão, agrupam as ações indiretamente 

vinculadas à garantia dos direitos da criança e do adolescente, ou seja, são 

ações-meio, que visam garantir as condições necessárias para que os seus 

direitos sejam respeitados. O fortalecimento das instâncias do Sistema de 

Garantia dos Direitos, das estruturas de coordenação da política nas três esferas 

de governo e do financiamento da política são reafirmadas como condições 

fundamentais para se alcançar os fins propostos. 

Tendo como horizonte final o ano de 2029, o presente Plano propõe: 

 
 

Ações permanentes: são aquelas desenvolvidas anualmente 

Ações de Curto Prazo: de 2019 até dezembro de 2020; 
 

Ações de Médio Prazo: de 2019 até dezembro de 2024; 
 

Ações de Longo Prazo: de 2019 até dezembro de 2029. 
 
 

Finalmente, vejamos o Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos da 

Criança e do Adolescente do Município de Nova Alvorada do Sul, nas tabelas a 

seguir: 
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Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes        

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

Melhorar a 
qualidade da 
Educação 

Divulgar os órgãos como: CMDCA, Conselho 
Tutelar, CREAS, CRAS, Promotoria e outros nos 
espaços escolares, abrindo assim um espaço 
para conhecimento e contato direto com 
crianças e adolescentes; 

 
Longo Prazo 

Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
Assistência 
Social 

Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
Assistência 
Social 

• número de atendimento 
diretos realizados a 
crianças e adolescentes 
no CMDCA, Conselho 
Tutelar, CREAS, CRAS, 
Promotoria e outros; 

Oferecer educação em tempo integral em, no 
mínimo, 50% das escolas públicas de forma a 
atender, pelo menos 25% dos alunos da educação 
básica, em conformidade com o Plano Municipal de 
Educação, por meio de atividades de reforço 
escolar, projetos culturais e desportivos, e outras 
ações no contraturno escolar (extraclasse). 

Longo Prazo 

Secretarias 
Municipais, 
Coordenadoria 
de Cultura e 
Esporte 

Censo Escolar 
e Secretarias 
Municipais 

• número de escolas 
públicas com alunos que 
permanecem pelo menos 
7h em atividades 
escolares; 

• número de alunos que 
permanecem ao menos 7h 
em atividades escolares; 

• número de atividades 
socioculturais e 
desportivas realizadas 
para crianças e 
adolescentes da 
municipalidade; 

Oportunizar atividades e passeios socioculturais e 
desportivos para desenvolvimento das crianças e 
adolescentes da municipalidade, como visitas a 
museus, espaços lúdicos, teatros, exposições, 
cinemas e outros, além de participar de 
competições, amistosos, campeonatos e etc. 

Longo Prazo 

Secretarias 
Municipal de 
Educação. 
Unidades 
Escolares e 
Coordenadoria 
de Cultura e 
Esporte 

Secretarias 
Municipal de 
Educação 

• número de passeios 
socioculturais e 
desportivos realizados 
anualmente para crianças 
e adolescentes da 
municipalidade; 

Incluir no Projeto Político Pedagógico o estudo do 
ECA – Estatuto da Criança e Adolescente, junto a 
temática transversal dos direitos humanos nas 
Unidades Escolares, para esclarecer e 
conscientizar os alunos dos seus direitos e 
deveres; 

Curto Prazo 

Secretarias 
Municipal de 
Educação e 
Unidades 
Escolares 

Secretarias 
Municipal de 
Educação 

• Número de escolas que 
trabalham o estudo do 
ECA, junto aos alunos e 
docentes; 

Manter permanentemente o Sistema de 
Escolarização Escolar nas Unidades Escolares, 

Ação 
permanente 

Secretarias 
Municipal de 

Secretarias 
Municipal de 

• Número de unidades 
escolares com sistema 
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tendo assim, um sistema de informação e 
estatísticas educacionais permanente, para 
auxiliar no planejamento e avaliação. 

Educação Educação de escolarização 
escolar; 

Fortalecer a autonomia das escolas da Rede 
Municipal de Educação na gestão pedagógica, 
administrativa e financeira por meio das APMs, 
Colegiados e o PDDE – Programa Dinheiro Direto 
na Escola, PDDE Qualidade (Novo Mais 
Educação, Mais Alfabetização, Programa 
Adolescente na Escola e outros), PDDE 
Acessibilidade, eventos e ações realizados nas 
Unidades Escolares. 

Ação 
Permanente 

Secretaria 
Municipal e 
Estadual de 
Educação e 
Governo Federal 

Secretaria 
Municipal e 
Estadual de 
Educação e 
Governo 
Federal 

• número de escolas 
com Projeto Político 
Pedagógico  

• número de escolas 
com PDDE. 

• Valores recebidos com 
recursos recebidos do 
PDDE. 

Garantir transporte escolar nos 200 dias letivos de 
aula para os alunos regularmente matriculados nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal e Estadual 
de Ensino, mas residentes na zona rural, 
especialmente, ou em bairros distantes da 
municipalidade até as unidades escolares mais 
próxima. 

Ação 
Permanent
e 

Secretaria 
Municipal e 
Estadual de 
Educação e 
Governo Federal 

Secretaria 
Municipal e 
Estadual de 
Educação e 
Governo 
Federal 

• número de alunos 
transportados 
anualmente;. 

Melhorar a 
qualidade da 
Educação Infantil 

Universalizar a educação infantil na pré-escola para 
as crianças de 4 a 5 anos de idade, em conformidade 
com Plano Municipal de Educação - PME; 

Ação 
Permanente 

Secretarias 
Municipal de 
Educação 

Censo Escolar  
• Número de crianças de 

4 e 5 anos 
matriculadas. 

Ampliar a oferta de educação infantil em creches de 
forma a atender, progressivamente, 50% das 
crianças de até 3 anos, em conformidade com Plano 
Municipal de Educação - PME; 

Longo Prazo 
Secretarias 
Municipal de 
Educação 

Censo Escolar 
• número de crianças de 

0 a 3 anos na creche. 

Promover a busca ativa da população da creche 
(crianças de 0 a 3 anos) e da pré-escola (crianças de 
4 a 5 anos) da educação infantil que estão fora da 
escola, em parceria com as áreas da assistência 
social e da saúde. 

Ação 
Permanente 

Secretaria 
Municipais de 
Educação, 
Assistencial 
Social e Saude 

Secretaria 
Municipais de 
Educação 

• número de crianças de 
Zero a 5 anos que 
estão fora da escola 

Melhorar a qualidade 
da Educação 
Fundamental 

Universalizar o ensino fundamental de nove anos 
para toda população de 6 a 14 anos, garantindo que 
pelo menos 95% dos estudantes concluam essa 
etapa na idade recomendada, em conformidade com 
o Plano Municipal de Educação – PME. 

Longo Prazo 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Censo Escolar 

• Número de alunos 
matriculados no ensino 
fundamental – Anos 
Iniciais e Finais. 

Elevar em o índice de desempenho dos alunos da 
Rede Municipal na avaliação externa do SAEB - 
Sistema de Avaliação da Educação Básica / 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova 
Brasil) 

Longo Prazo 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 

IDEB 

• resultado bianual do 
IDEB- Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica. 
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Elevar os níveis de alfabetização e letramento em 
Língua Portuguesa e Matemática dos alunos do 1º 
Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental da 
Rede Municipal na avaliação externa do SAEB - 
Sistema de Avaliação da Educação Básica / ANA - 
Avaliação Nacional da Alfabetização. 

Longo Prazo 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 

ANA 

• resultado bianual do 
ANA – Avaliação 
Nacional da 
Alfabetização; 

Assegurar que todas as escolas da Rede Municipal 
de Ensino de Nova Alvorada do Sul tenham 
estruturas básicas, organizadas e de qualidade para 
atender aos educandos; 

Longo Prazo 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
Finnças. 

• despesas com 
ampliação, reforma e 
construção 
anualmente; 

• despesas com 
aquisição de 
equipamentos 
permanentes 
anualmente; 

Promover a busca ativa da população de 6 a 14 anos 
do ensino fundamental que estão fora da escola, em 
parceria com as áreas da assistência social e da 
saúde. 

Ação 
Permanent
e 

Secretaria 
Municipais de 
Educação, 
Assistencial 
Social e Saude 

Secretaria 
Municipais de 
Educação 

• número de crianças e 
adolescentes de 6 a 14 
anos que estão fora da 
escola 

Melhorar a 
qualidade do 
Ensino Médio 

Universalizar o atendimento escolar para toda a 
população de 15 a 17 anos, em conformidade com 
Plano Municipal de Educação - PME; 

Ação 
Permanente 

Secretaria 
Estadual e 
Municipal de 
Educação 

Censo Escolar 

• número de alunos de 
15 a 17 anos 
matriculados – Censo 
Escolar. 

Elevar a taxa líquida de matrículas no ensino médio 
para 85%, até 2020, em conformidade com Plano 
Municipal de Educação - PME; 

Longo Prazo 

Secretaria 
Estadual e 
Municipal de 
Educação 

Censo Escolar 
• número anual de 

matrículas no ensino 
médio; 

Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos 
fora da escola ou não concluiu o Ensino Médio, em 
parceria com as áreas da assistência social e da 
saúde, participação efetiva das Unidades Escolares 
Estaduais; 

Ação 
Permanente 

Secretaria 
Municipais de 
Educação, 
Assistencial 
Social e Saude, 
e Unidades 
Escolares 
Estaduais 

Secretaria 
Municipais de 
Educação 

• número de 
adolescentes e jovens 
de 15 a 17 anos que 
estão fora da escola 

OBSERVAÇÃO: O Ensino Médio é de competência restrita ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo o Ensino Fundamental d o 6º aos 9º anos (Anos 

Finais) uma ação compartilhada com os Governos Municipais. O Município de Nova Alvorada do Sul tem pouca governabilidade sobre as ações desenvolvidas 

neste âmbito do Ensino Médio, não podendo garantir que o que está planejado, seja executado.
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Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta 
Cronogram
a 

Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

Melhorar a 
qualidade do 
Ensino 
Profissionalizante 

Apoiar ações de educação profissionalizante e 
tecnológica realizadas pelo Governo Estadual e 
Federal, além do Sistema “S” e instituições privadas na 
municipalidade 

Ação 
Permanente 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

• número de ações 
apoiadas; 

 
Melhorar a 
qualidade da 
Educação 
Especial 

Ampliar a equipe e o atendimento do CADE – Cento de 
Atendimento a Dificuldade de Aprendizagem, aumento o 
número de psicólogas e fonoaudiólogas, e incluir um 
profissional formado em serviço social, para 
acompanhar o aluno e família; 
 

Longo Prazo 

Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
CADE 

Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
Censo 
Escolar. 

• número de psicólogas, 
fonoaudiólogo e 
assistência sociais na 
educação. 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica 
e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional incluso, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados. 

• Número de alunos 4 a 
17 anos com 
deficiência que 
frequenta a escola; 

• Numero de programs e 
ações desenvolvidos 
em parceria com a 
Secretaria de 
Assistencia Social e 
Saúde. 

Melhorar a 
qualidade da 
Educação de 
Jovens e 
Adultos 

Implantar o Programa de Alfabetização (MOVA) na 
Rede Municipal de Ensino. 

Longo Prazo 

Secretaria 
Municipal e 
Estadual de 
Educação 

Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
Censo 
Escolar. 

• número de matrículas no 
EJA Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental e 
alunos do MOVA. 

Promover a busca ativa da população de Jovens e Adultos 
que são analfabetos, analfabetos funcionais ou não 
concluiram os estudos do Ensino Fundametnal e Médio, 
em parceria com as áreas da assistência social e da 
saúde. 

Ação 
Permanente 

Secretaria 
Municipais de 
Educação, 
Assistencial 
Social e Saude, 
e Unidades 
Escolares 
Estaduais 

Secretaria 
Municipais de 
Educação 

• número de jovens e 
adultos analfabetos, 
analfabetos funcionais e 
que não concluíram o 
Ensino Fundamental e 
Médio.. 
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Qualificar a 
formação dos 
professores e 
profissionais de 
apoio na escola 

Garantir em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, via Plano 
Municipal de Educação e Política Nacional de Formação 
dos Profissionais da Educação de que tratam os incisos I, 
II e III do caput do art. 61 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que todos (as) os (as) professores (as) 
da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam.  

Longo Prazo 

Secretaira 
Municpal de 
Educação 

Secretarias 
Municpais de 
Educação, 
Administraçã
o e Finanças. 

• Número de docentes na 
municipalidade com 
normal médio/magistério 
e ensino superior; 

• Número de profissionais 
de apoio na escola; 

Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos (as) 
professores (as) da educação básica, e garantir a todos 
(as) os (as) profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino. 

• Número de funções 
docentes na educação 
básica com pós-
graduação lato ou stricto 
sensu 

• Número de funções 
docentes na educação 
básica que participam da 
formação continuada 

Qualificar e humanizar o atendimento dos docentes e 
profissionais de apoio da educação na Rede Municipal 
de Ensino, por meio das Formações Continuadas aos 
trabalhadores em educação; 

Ação 
permanente 

• número de Formações 
Continuadas realizadas 
pela Secretaria Municpal 
de Educação; 

Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica de forma a equiparar seu 
rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente. 

• Percentual de 
profissionais da educação 
básica com planos de 
carreiras implantados e 
que cumpram o piso 
salarial. 

Qualificar a 
gestão 
democrática da 
escola 

Fortalecer a participação da comunidade escolar na 
gestão das escolas da Rede Municipal e Estadual de 
Educação por meio dos Colegiados Escolares e APMs – 
Associação de Pais e Mestres. 

Ação 
Permanente 
 
 

Secretaria 
Municipal e 
Estadual de 
Educação 

Secretaria 
Municipal e 
Estadual de 
Educação 

• número de escolas 
com APMs e 
colegiados. 

Garantir reuniões da Associação de Pais e Mestres 
(APM), Colegiado Escolar, Pais e Mestres, e Conselhos 
de Classes das Unidades Escolares; 

• número de reuniões 
realizadas; 

Garantir que o PPP - Projeto Político Pedagógico e 
autorizações de funcionamento das unidades escolares 
da Rede Municipal de Ensino estejam sempre 
atualizados e em efetivo exercício; 

• número de escolas com 
PPP e autorizações de 
funcionamento 
atualizado; 
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Qualificar o 
financiamento 
da Educação 
Municipal 

Atingir percentual acima do disposto no artigo 212 da 
Constituição Federal de 1988, aplicando anualmente 
vinte e cinco por cento (25%), no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino, bem como zelar pela previsão de recursos nos 
planos plurianuais; 

Longo Prazo 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

• porcentagem anual de 
investimento em 
educação na 
municipalidade. 

Garantir em 100% das escolas, o devido investimento 
dos recursos públicos federais (PDDE – Programa 
Dinheiro Direto na Escola, PDDE Qualidade - Novo 
Mais Educação, Mais Alfabetização, Programa 
Adolescente na Escola e outros -, PDDE Acessibilidade 
e outros), recebidos pelas unidades escolares e a 
transparência na prestação de contas das APMs – 
Associação de Pais e Mestres. 

Longo Prazo 

• número de escolas com 
prestação de contas dos 
recursos federais 
entregues anualmente na 
Secretaria Municipal de 
Educação. 

 

Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 
 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melhorar a 

qualidade 

da Saúde** 

 

• Priorizar o atendimento às crianças, mais 
médicos especialistas,  

• Precisamos com urgência: Médicos 

especializados, agentes de saúde capacitados 

para melhor atendimento ao público, remédios 

nos PSF’S, UBS’S e hospitais 

• Aumento do efetivo profissional nos 
equipamentos de saúde 

• Fomentar a implantação do CAPS e aumento 

do número de vagas para o encaminhamento 

do tratamento de saúde mental; 

• Verba pública destinada à prevenção e 

tratamento de dependência química com 

acesso gratuito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curto Prazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde com 

apoio do 

CMDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferência 

Municipal dos 

Direitos da Criança e 

do Adolescente de  

• número de violações do 

direito à saúde no CT 

• número de médicos 

especialistas 

• número de enfermeiros, 

dentistas, médicos em 

UBS, USF 

• CAPSi implantado 

• número de vagas para 

tratamento gratuito de 

dependentes químicos 

• valor do recurso 
financeiro destinado à 
criação de tratamento 
para dependentes 
químicos 

 

** Há objetivos que, para serem atingidos, precisam ser compartilhados com a Secretaria Estadual de Saúde, pois a ela compete .
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Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 
                                          

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar a 

qualidade 

do Esporte 

e do Lazer 

 

• Mais parques, árvores e bancos nas praças; 

• Mais campos de futebol, academia ao ar livre; 

• Criar espaços de lazer, esporte e cultura que 

possibilitem as práticas esportivas, trocas 

culturais e participação, realização de cursos e 

de brincadeiras; 

• Mais espaços para brincar depois da escola. 

• Futuro profissional e lazer: espaços de acesso 

à internet e cursos de informática. 

• Valorização das áreas de lazer dentro dos 
bairros 

• Criar espaços de esportes e laser nos bairros 

(centros culturais etc.) 

• Manutenção do Centro Poliesportivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura, Lazer e 

Turismo e 

Secretaria 

Municipal do 

Esporte com 

apoio do 

CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência 

Municipal dos 

Direitos da Criança e 

do Adolescente  

• número de parques 

• número de árvores 

• número de bancos nas 

praças 

• número de campos de 

futebol 

• número de 

academias ao ar livre 

• número de 

equipamentos 

esportivos, culturais e 

de lazer nos conjuntos 

habitacionais e nos 

bairros da cidade 

• número de cursos 

profissionalizantes 

• número de Centros de 

Juventude 
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Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 
Cultura 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar 

a 

mobilidad

e urbana 

 

 

Propiciar transporte para as oficinas 

culturais e profissionalizantes 

Garantir transporte aos estudantes nas regiões 
de difícil acesso, principalmente assentamentos. 

 

 

 

Curto Prazo 

 Secretaria 

Municipal de 

Finanças, 

 

 Secretaria 

 Municipal de 

Educação, 

 Secretaria 

 

 e Cultura, Lazer 

e Turismo com 

apoio do 
CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência 

Municipal dos 

Direitos da Criança e 

do Adolescente  

 

• veículos 

disponíveis para 

transporte de 

participantes de 

oficinas culturais 

e de cursos 

profissionalizante

s 

 

 

 

 

Adequar os espaços públicos dos adolescentes, 

com acessibilidade para todos os tipos de 

deficiência, assim como serviços destinados a 

esse público 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

Mobilidade 

Urbana 

• número de 

rampas e 

banheiros 

acessíveis 

nos 

equipamentos 

públicos 

destinados 

aos 

adolescentes 

e 
jovens 
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Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

 

 

 

Melhorar a 

qualidade da 

Profissionalização 

do adolescente e 

do jovem  

 

• Divulgação, incentivo e melhoria do Programa 

Jovem Aprendiz; 

• Parceria com instituições que promovam 

capacitação, qualificação e inserção do jovem 

no mercado de trabalho, priorizando jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas; 

• Cursos profissionalizantes gratuitos 

• Inclusão Digital (internet livre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

com apoio do 

CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência 

Municipal dos 

Direitos da Criança e 

do Adolescente 

• número de 

anúncios, 

palestras, 

material 

impresso 

divulgando o 

programa Jovem 

Aprendiz 

• número de 

instituições, 

públicas e 

privadas, 

voltadas à 

profissionalizaçã

o do adolescente 

e do jovem 

• número de 

antenas WIFI 

livre 

• número de 

computadore

s com 

internet 

disponíveis 

ao público 

adolescente 

e 
jovem 
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Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

 

 

Ampliar a oferta 

de serviços e 

programas 

intersetoriais 

para 

atendimento a 

famílias em 

situação de 

vulnerabilidade 

Garantir participação dos diversos Conselhos na 

elaboração da LDO e LOA para criação e 

ampliação de programas e serviços que atendam 

famílias em situação de vulnerabilidade. 

 

Curto Prazo 
 

CMDCA 
 

 
• número 

de 

reuniões 

conjuntas 

Ampliar e fortalecer os programas de prevenção e 

tratamento das dependências químicas, 

direcionados ao atendimento de crianças e 

adolescentes e famílias 

 

Curto Prazo 
 

CMDCA 
 

 
 

• número de 

casos atendidos 

Propiciar às crianças, adolescentes e suas 

famílias conhecerem, em visitas monitoradas, os 

equipamentos públicos culturais, esportivos e de 

lazer do Município, as atividades que 

desenvolvem e a dinâmica de trabalho, 

promovendo ações que favoreçam a convivência 

familiar e comunitária 

 

 

Curto Prazo 

 

CRAS e 

Secretarias 

Municipais 

 

 

 

 

 

• número de 

visitas 

realizadas 
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Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 
 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

Aperfeiçoa

r o 

Programa 

de 

Acolhiment

o 

 

Fomentar a implantação e desenvolvimento do 
Serviço em  Famílias Acolhedoras. 

 

Curto Prazo 
Secretaria 

Municipal de 

Assistência 

Social 
 

 

 
• número de 

famílias 

preparada

s 

Assegurar o financiamento, nas 3 esferas de 
governo, para manutenção do Serviço em 
Acolhimento em Famílias Acolhedoras. 

 

 

Curto Prazo 
CMDCA e 

Secretaria
s 
Municipais 

 

 
• quantidade 

de recursos 

Regulamentar e 

fiscalizar os 

prazos de 

medidas 

socioeducativas 

de privação de 
liberdade 

Garantir que os adolescentes em medidas 

socioeducativas de privação de liberdade, não 

tenham seu tempo de medida estendido por 

falta de audiência 

 

 

Curto Prazo 

 

CMDCAR, 

Judiciario, MP 

 

 

 

 

• número 

de 

audiência

s 

realizadas 
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Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

Encaminhar 
adolescentes de 
14 a 17 anos em 
situação de 
trabalho infantil 
para cursos 
profissionalizante
s, programas de 
aprendizagem e 
de geração de 
trabalho e renda 
 

 

 Oferta de cursos profissionalizantes e de 

adolescentes encaminhados e frequentando os 

cursos. para as vagas. 

 

 

 

Ação 

Permanente 

 

Secretaria de 

Assistência 

Municipal de 

Social e 

; Sistema S, 

empresários 

 

 

 

Plano de 

Erradicação do 

Trabalho Infantil 

 

 

• número de 
cursos 

profissionalizante
s 

• número de 

jovens 

aprendizes 

Garantir o 
acesso e 
permanência 
da criança e do 
adolescente no 
Serviço de 
Convivência e 
Fortaleciment
o de Vínculos. 

 

Ter 100% das crianças e adolescentes 

identificados em situação de trabalho 

frequentando o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vinculo.  

 

 

Ação 

Permanente 

Secretaria de 

Assistência 

Municipal de 

Social  

 

 

 

Plano de 

Erradicação do 

Trabalho Infantil 

• número de 

crianças e 

adolescentes 

que trabalhavam 

no Serviço de 

Convivência 

 

Inserir famílias 
vulneráveis em 
programas e 
projetos de 
geração de 
emprego e 
renda. 

 

Ampliar a oferta e o encaminhamento de 

famílias vulneráveis para projetos de geração 

de trabalho e renda. 

 

 

Ação 

Permanente 

Secretaria de 

Assistência 

Municipal de 

Social  
 

 

 

Plano de 

Erradicação do 

Trabalho Infantil 

• número de 

famílias 

vulneráveis 

em 

programas de 

geração de 
trabalho e renda 

Inserir famílias no 
Serviço de 
Proteção e 
Atendimento 
Integral à Família 
(PAIF); Serviço 
de Proteção e 
Atendimento 
Especializado a 

 

 

Ter 100% das famílias de crianças e 

adolescentes identificados em situação de 

trabalho infantil atendidos pelos serviços. 

 

 

Ação 

Permanente 

Secretaria de 

Assistência 

Municipal de 

Social  

 

 

 

Plano de 

Erradicação do 

Trabalho Infantil 

• número de 

famílias com 

casos de 

trabalho infantil 

atendidas pelos 

serviços do 

município 
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Famílias e 
Indivíduos 
(PAEFI). 



PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA ALVORADA DO SUL 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 

 

 

 

 

 

Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo 
Meta 

Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

ações voltadas 

a prevenção 

do suso de 

Álcool e 

Drogas- 

Crianças e 

Adolescentes 

Atender às famílias de usuários de álcool, crack e 

outras drogas para fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários. 

Ação 

Permanent

e 

 

CRAS e CREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

• número de 

famílias 

atendidas 

Implantar 1 (um) CAPS Curto Prazo 
Secretaria M. 

da Saúde 
•  CAPi 

implantado 

 

 

Ampliar vagas de tratamento de usuários de 

crack, álcool e outras drogas,. 

 

 

 

Curto Prazo 

Secretaria 

Municipal da 

Saúde em 

parceria com 

a Secretaria 

Estadual de 

Saúde e 

Ministério da 
Saúde 

 

 

 

• número de 
vagas 

implantados 
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Eixo 2 – Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitorament
o 

Aprimorar a 
política pública 
relacionada à 
defesa dos 
direitos da 
criança e do 
adolescente 

Fortalecer e descentralizar a execução de 
programas de segurança pública, a fim estreitar 
diálogo entre comunidade e as instituições 
responsáveis, como estratégia de garantia de 
preservação de direitos da população e 
especialmente da criança e do adolescente.  

 

 

Curto Prazo 

 

Delegacias, 

Polícia Militar, 

Conselho Tutelar 

e CMDCA 

 

Conferência 

Municipal dos 

Direitos da Criança e 

do Adolescente de 

2015 

 

• número de 

reuniões 

intersetoriais 

realizadas 

 

Diminuir a 

aplicação de 

medidas 

socioeducativas 

em meio aberto 

Fortalecer a base para ações preventivas (CRAS, 

CREAS, ESF, Escolas etc.) 

 

 
Médio 
Prazo 

 

Secretari
as 
Municipai
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• número de ações 

preventiv
as 
realizada
s 

Fortalecer a execução das medidas 

socioeducativas para a diminuição da reincidência. 

 

 

Médio 
Prazo 

CREAS  

 

• número de 

relatórios de 
acompanhame
nto 

 

 

 

 

Distanciar os 

adolescentes 

das medidas 

socioeducativa

s 

Possibilitar a efetivação de ações preventivas nas 

áreas de educação, cultura, esporte. Lazer e 

formação profissional, nos bairros de maior 

concentração de adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social 

 

 

 

 

 

Ação 
Permanente 

 

Secretari

as 

Municipai

s 

• número de 

ações 

preventivas 

realizadas 

 

Promover o protagonismo juvenil com mais ações 
de cultura e esporte abrangendo os 
assentamentos. 

 

CMDCA 
• número de 

adolescentes 

em grêmios e 
conselhos 

Aproximar os gestores do sistema socioeducativo 
e os da políticas de combate a drogas (municipal 
e estadual) para a promoção de ações que visem 
seu enfrentamento 

 

CREAS 
• número de 

reuniões 

realizadas 

Fortalecer a 

Comissão 

Intersetorial de 

 

Elaborar normativa para a Comissão Intersetorial 
 

 

Realizado 

 

CMDCA 
• document

o 

publicado 

compondo 
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acompanhament

o e avaliação do 

Sistema 
socioeducativo 

a 
comissão 

Incentivar a organização e funcionamento da 

Comissão Intersetorial 

 

CMDCA 
• número de 

reuniões 

realizadas 
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Eixo 2 – Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

Formar os 

profissionais que 

atuam no 

sistema 
socioeducativo 

Garantir a participação dos profissionais do 

sistema socioeducativo, em capacitação e 

formação profissional. 
 

 

Ação 

Permanent

e 

 

CREAS 
 

• número de 

profissionais 

capacitados 

Adequar o 

quadro de 

profissionais que 

atuam direta ou 

indiretamente 

no sistema 
socioeducativ
o 

 

Garantir o quadro de trabalho estabelecido para 

os atendimentos em meio aberto conforme 

referências SUAS/SINASE 

 

 

Realizado 

 

CREAS 

 

 

 

 

• número de 

profissionais 

trabalhando com 

medidas 

socioeducativas 

 Garantir no âmbito municipal, a rede de atenção 

à saúde para o atendimento de casos de 

transtornos mentais e problemas decorrentes ao 

uso de álcool e outras drogas, sem quaisquer 

discriminações, no caso do art.101, inciso V do 

ECA, cabendo à equipe de saúde eleger a 

modalidade do tratamento que atenda a 

demanda. 

 

 

 

Curto 

Prazo  

 

 

 

CREAS, Saúde 

 

•  adolescentes que 

precisam de 

tratamento  
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Eixo 2 – Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

 

Qualificar a 

execução das 

medidas 

socioeducativa

s 

Viabilizar o acesso dos adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativa às 
ações organizadas de cultura, esporte e lazer. 

 

Curto 
Prazo  

CREAS e 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• número de 
adolescentes 
matriculados 

  

Intensificar as ações acompanhamento 
Ação 

Permanent

e 

CREAS  

 

• número de 
atividades 
realizadas 

Incentivar a participação dos adolescentes 
na construção e implementação da 
proposta socioeducativa por meio de 
participação nos Conselhos Municipais. 

 

 
CREAS  

 

• número de 

adolescentes 

participando de 
conselhos 

Garantir aos adolescentes em medidas 
socioeducativas acesso para concorrerem às 
vagas como jovens aprendizes na esfera pública 
e privada. 

 
CREAS  

 
• número de 

entrevistas 
realizadas 

Garantir a prioridade de vagas aos adolescentes 
em medidas socioeducativas, nos cursos de 
formação profissional. 

 

Médio 
Prazo 

CREAS  

 

• número de 
adolescentes 
matriculados nos 
cursos 
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Eixo 2 – Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

Realizar ações 

intersetoriais 

para efetivação 

de protocolos e 

fluxo de 

atendimento 

entre a rede 

assistencial e 

demais 

parceiros para 

atenção aos 

adolescentes 

inseridos no 

sistema 

socioeducativo 

e 
para os egressos 

Garantir recursos humanos, financeiros e didáticos 

para a execução dos projetos pedagógicos 

Realizado 
CREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• número de 

profissionais 
• orçamento 

Acompanhar e implementar  Realizado 
CREAS  

• número de reuniões 

realizadas 

Garantir a participação dos profissionais do 
sistema socioeducativo em capacitação com 
temas relacionados aos direitos humanos e 
cidadania 

 

Médio 
Prazo 

CREAS  

 

• número de 
profissionais 
capacitados 

 

Garantir a participação dos adolescentes 

inseridos no sistema socioeducativo em 

capacitação com temas relacionados aos direitos 

humanos e cidadania. 

 

Médio 
Prazo 

 

CREAS  

 

• número de 

adolescentes 

capacitados 

 

Ações 

articuladas 

entre as esferas 

de governo 

Garantia da escolarização de adolescentes 
cumprindo medidas socioeducativas nos Planos 
Estaduais e Municipais de Educação. 

Curto 

Prazo  

CREAS  

 

• tema incluído no 

Plano Municipal de 
Educação - OK! 

Viabilizar a oferta de cursos de formação 

continuada  

Curto 

Prazo  

CREAS 
• número de cursos 

oferecidos 

 

 

 

Implementação 

da política de 

cofinanciament

o 

Viabilizar os recursos financeiros em 
cofinanciamento para o funcionamento adequado 
dos programas socioeducativos, com ênfase no 
direito à convivência familiar e comunitária, à 
proteção social, à inclusão educacional, cultural e 
profissional, com base na Lei 12.594/2012 
(Deliberação da IX Conferência dos Direitos da 
Criança e do dolescente_2012_eixo 2_proposição 
21) 

 

Curto 

Prazo  

 
• orçamento do 

programa 

• número de fontes 

de financiamento 

Articular o repasse dos recursos destinados à 
implementação das ações correspondentes ao 
SINASE ao Município, sem prejuízo da exigência de 
contrapartidas, da destinação de recursos no 
orçamento dos órgãos públicos corresponsáveis pela 
sua execução (art. 8º, da Lei Federal nº 
12.594/2012).. 

 

Curto 

Prazo  

 

CREAS 

• quantia do 

orçamento municipal 

destinada ao 

Programa 
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Eixo 2 – Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

Garantir a 

defesa da 

criança e do 

adolescente 

envolvidos com 

trabalho infantil 

 

Promover articulação com o Poder Judiciário, 

Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública 

e Conselho Tutelar para garantir a devida 

aplicação de medida de proteção para crianças e 

adolescentes e suas famílias em situação de 

trabalho infantil. 

 

 

Curto Prazo 

CMDCA; Poder 

Judiciário, 

Ministério 

Público do 

Trabalho, 

Defensoria 

Pública, 

Conselho 
Tutelar 

 

 

Plano Municipal de 

Erradicação do 

Trabalho Infantil 

• Procedimentos 

pactuados entre 

os diversos 

órgãos e 

constantes no 

fluxo construído 

 

 

 

Articular a política de assistência social com a 

Superintendência Regional do Trabalho e demais 

órgãos que atuam na temática para ações de 

controle, fiscalização e responsabilização quando 

se detectar trabalho infantil. 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

Secretaria de 

Municipal de 

Assistência 

Social e 

Regional do 

Trabalho, 

Ministério 

Público do 

Trabalho, 
Conselho Tutelar 

 

 

 

 

Plano Municipal de 

Erradicação do 

Trabalho Infantil 

 

 

• Agenda de 

trabalho dos 

órgãos pactuada 

e procedimentos 

de ação 

constantes no 

fluxo construído 



PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA ALVORADA DO SUL 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 

 

 

 

 

Eixo 3 – Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronogram
a 

Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar a 

participação 

de crianças e 

adolescentes 

na vida 

pública do 

Município 

 

• Incentivo dos jovens para discussões para seu 

benefício; 

• Empoderar crianças e adolescentes e capacita-

los, ao exercício da cidadania, em parceria com os 

demais Conselhos Setoriais 

• Ter crianças/ adolescente CMDCA; 

• Criação de uma forma efetiva da participação dos 

adolescentes no CMDCA; 

• Estimular e apoiar os grêmios estudantes nas 

escolas; 

• Fomentar articulação no conselho de direito e 

demais políticas. Desenvolvendo cartilhas 

explicativas e informativas sobre o papel dos 

grêmios, bem como realizando espaços de 

discussão sobre a temática; 

• Criar Grupo Watts para divulgar as ações do 

CMDCA, 

Como as, conferencias, reuniões entre outras.   

• Construçao de veiculo Informativo Virtual, 

construído pelos 

estudades com apoio do poder executivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações 

Permanen

tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria

s 

Municipai

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência 

Municipal dos 

Direitos da Criança 

e do Adolescente  

• número de 

crianças e 

adolescentes 

envolvidos nos 

espaços de 

participação e 

controle social 

• número de 

ações/convites 

dirigidos aos 

adolescentes e 

jovens 

incentivando a 

participação 

• número de 

cartilhas 

explicativas  

• lei alterada para 

institucionalizar a 

presença de 

representação 

de criança e de 

adolescente nos 

conselhos de 

política 

• número de 

reuniões e 

palestras com 

adolescentes 

sobre o grêmios 

escolares e 

conselhos de 
política. 
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Eixo 4 – Controle Social da Efetivação dos Direitos 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

Aperfeiçoar, 

fortalecer e 

consolidar a 

ação do CMDCA 

 

 

• Garantir a capacitação permanente dos 

Conselheiros de Direito e Conselheiros 

Tutelares, para sua efetiva atuação em prol da 

defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

• Garantir compromisso e responsabilidade 

dos membros do Conselho de Direitos para 

a efetivação da política de prioridade 

absoluta da criança e do adolescente. 

• Garantir e implementar a comissão de 

orçamento do CMDCA para priorizar a 

destinação dos recursos voltados a criança e 

ao adolescente, mobilizando todas as 

secretarias para levantamento do orçamento 

da criança e adolescente, convidando 

representantes de associações de bairro, 

envolvendo grêmios estudantis e organizações 

não governamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações 

Permanente

s 

 

 

 

 

 

CMDCA e 

Secretária 

Municipal de 

Assistência 

Social e  

 

 

 

 

 

 

 

Conferência 

Municipal dos 

Direitos da Criança e 

do Adolescente  

• número de 

capacitações 

realizadas 

• número de 

conselheiros 

capacitados 

• lista de presença 

das reuniões do 

CMDCA número de 

reuniões da 

comissão de 

orçamento do 

CMDCA 

• número de reuniões para 

a elaboração do 

orçamento criança de 

forma 
participativa 
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Eixo 5 – Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitoramento 

 

 

 

Aprimorar o 

entendimento 

sobre os 

direitos 

humanos da 

criança e do 

adolescente 

 

• Divulgação na mídia, televisão e internet dos 

direitos das crianças e dos adolescentes a fim 

de possibilitar um amplo conhecimento do 

Estatuto da criança e do adolescente, 

prevenindo situações de violência 

• Fazer folhetos com os telefones e objetivos 

com os órgãos de denúncia 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

CMDCA 
CREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência 

Municipal dos 

Direitos da Criança e 

do Adolescente  

• número de notícias 

sobre os direitos da 

criança e do 

adolescente 

veiculados em mídia 

impressa e eletrônica 

• número de 
folhetos impressos 
 e distribuídos 

 

Garantir o 

compromisso 

do Poder 

Executivo 

• O executivo assumir o compromisso de 
pleitear o selo “prefeito amigo das crianças”, 
visto que este selo facilita o trânsito ao 
município para a captação de recursos na 
aplicação de políticas públicas para a criança 
e o adolescente. 

 

 

Curto Prazo 

 

Gabinete 

do 

Prefeito 

 

• carta de 

compromisso 

assinada 
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Eixo 5 – Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitorament
o 

Realizar 
diagnóstico 

• Identificar principais motivos de 
rompimento de vínculos familiares. 

 
SEMAS 

 
• motivos 

identificados 

• Mapear os diferentes territórios do Município 

com foco nas principais causas de 

rompimento de vínculo entre 
crianças/adolescentes e suas famílias 

CMDCA e 

Secretaria 
de 
Assistênci
a 

 

• mapa realizado 

Aprimorar a 

comunicação 

entre os 

sistemas de 

informações, 

com ênfase nos 

programas de 

apoio 

sociofamiliar, 

acolhimento 

familiar e 

institucional e 
adoção 

• Garantir a alimentação do SIPIA-Web no 
Município, pelo Conselho Tutelar. 

CMDCA com 
CT 

• relatório 
mensal emitido 
pelo CT 

• Realizar seminário municipal para discussão 

de estratégias de funcionamento de sistemas 

de informação sobre crianças e adolescentes 

em situação de risco. 

 

CMDCA 
 

• Seminário 
realizado 

• Instituir fluxos operacionais para concretizar os 

prazos estabelecidos no ECA, visando à 

reintegração familiar ou adoção 

CMDCA com 

Secretarias, 

CRAS e 

CREAS 

 

• Fluxos 

elaborados e 

divulgados 
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Eixo 5 – Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitorament
o 

 

Articular e  

integrar políticas 

públicas de 

atenção às 

crianças, aos 

adolescentes e 

às famílias 

Estimular a integração dos Conselhos 

Municipais para elaboração de estratégias de 

integração da rede de atendimento às famílias 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

CMDCA e 
Secretaria
s 
Municipais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• número de 

reuniões 

conjuntas 

Estabelecer, intersetorialmente, plano de 

atendimento individualizado às famílias em 

situação de vulnerabilidade. 

 

CMDCA 
 

• plano formulado 

Garantir participação dos diversos Conselhos na 

elaboração da LDO e LOA para criação e 

ampliação de programas e serviços que atendam 

famílias em situação de vulnerabilidade. 

 

CMDCA 

 

• número de 

reuniões 

conjuntas 

Ampliar a oferta 

de serviços e 

programas 

intersetoriais 

para 

atendimento a 

famílias em 

situação de 
vulnerabilidade 

Ampliar e fortalecer os programas de prevenção e 

tratamento das dependências químicas, 

direcionados ao atendimento de crianças e 

adolescentes e famílias. 

Saude 
CMDCA 

 

• número de 
casos atendidos 
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Eixo 5 – Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitorament
o 

Aperfeiçoar os 

Marcos 

Normativos e 

Regulatórios 

para a 

efetivação da 

promoção, 

defesa e 

garantia do 

direito à 

convivência 

familiar e 

comunitária no 

âmbito do SUAS 
e do SGD 

 

 

Consolidar os parâmetros propostos no 

documento do CNAS e CONANDA, “Orientações 

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças 

e Adolescentes” e nos Programas de Preparação 

de Adolescentes e Jovens para a Autonomia, no 

âmbito do SUAS e SGD, no Município, a fim de 

qualificar os serviços 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

Secretarias 

Municipais,  

Juciciario, MP, 

CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• número de 

revisões na 

documentaçã

o 

Ampliar e 

utilizar os 

mecanismos de 

defesa e 

garantia dos 

direitos de 

crianças e 

adolescentes 

Realizar campanhas educativas visando à 

divulgação dos mecanismos de defesa dos 

direitos de crianças e adolescentes. 

 

Curto Prazo 
 

CMDCA, CT, 

CREAS e 

CRAS 

 

 
• número de 

campanha

s 

realizadas 
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Eixo 5 – Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitorament
o 

Garantir a 

aplicação dos 

conceitos de 

provisoriedade e 

excepcionalidad

e dos 

Programas de 

Acolhimento 

Familiar e 

Institucional 
previstos no ECA 

Aprimorar critérios precisos para aplicação e 

fiscalização da provisoriedade e excepcionalidade 

no Acolhimento Familiar e Institucional previstos 

no Artigo 101º do ECA. 

 

 

Curto Prazo 

 

CMAS, CT, 

MP, Judiciario 

 

 

 

 

• número de 

revisões na 

documentação 

Estabelecer mecanismos de fiscalização para 

os Programas de Acolhimento Institucional, 

para que apliquem critérios de provisoriedade 

e excepcionalidade. 

 

 

Curto Prazo 

CT, MP, 

Secretaria de 

Assistência e 

Judiciario 

 

 

 

 

• número de dias 

de acolhimento 

Mobilizar a sociedade para a adoção de crianças 

e adolescentes, cujos recursos de manutenção 

dos vínculos com a família de origem foram 

esgotados 

 

 

Curto Prazo 

Alta 
Complexidade 
CMDCA e 
Judiario 

  

• número de 
mobilizaçõe
s 
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Eixo 5 – Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 

Monitorament
o 

Desenvolver e 

implementar 

estratégias de 

comunicação no 

Município que 

mobilizem a 

sociedade e 

contribuam com 

a qualificação da 

mídia para o 

tema do direito à 

convivência 

familiar e 
comunitária 

 

Mobilizar as famílias com experiência em adoção 

para a socialização, criação e fortalecimento de 

grupos de estudo e apoio à adoção, preparação e 

apoio de futuros adotantes, discussão e 

divulgação do tema na sociedade e incentivo às 

adoções daquelas crianças e adolescentes que, 

por motivos diversos, têm sido preteridos pelos 

adotantes (crianças maiores e adolescentes, 

afrodescendentes e pertencentes a minorias 

étnicas, com deficiência, com transtornos mentais 

e outros agravos, com necessidades específicas 

de saúde, grupo de irmãos e outros). 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

Alta 
Complexidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• número de 

famílias adotando 

crianças e 

adolescentes 

acolhidos 

Integrar ações 

de diferentes 

planos 

municipais que 

tenham o 

objetivo de 

promover a 

convivência 

familiar e 
comunitári
a 

Reuniões entre conselhos municipais para 

criar estratégias de ação. 

 

Curto Prazo 
CMDCA, 

CMAS e outros 
conselhos 

 

 
• número 

de 

reuniões 

 

Articular reuniões entre diferentes Secretarias 

que favoreçam a convivência familiar e 

comunitária, como Habitação, Meio ambiente 

etc. 

 

 

Curto Prazo 

 

 

CMDCA 

 

 

 

 

• número 
de 
reuniões 

Avaliar 

permanentement
e este Plano 

 

Anualmente reunião de avaliação deste Plano. 
 

Curto Prazo 
 

CMDCA 
 

 
• número 

de 

avaliaçõe

s 
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Eixo 5 – Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitorament
o 

Formação 
continuada 
para a rede de 
atendimento 
sobre a 
prevenção e 
erradicação do 
trabalho infantil 

 

 

Capacitar 80% da rede de atenção 

 

 

Ação 

Permanent

e 

 

CMDCA; 

Secretaria 

Municipal 

de 

Assistência 

 

 

Plano de Erradicação 

do Trabalho Infantil 

 

• número de 

famílias 

adotando 

crianças e 

adolescentes 

acolhidos 

Promover 

campanhas 

educativas, 

apresentaçõe

s, palestras e 

divulgação 

nos meios de 

comunicação 

de Nova 

Alvorada do 

Sul (Dia 

Mundial de 

Combate ao 

Trabalho 

Infantil, 

divulgação do 
disque 100 etc.) 

 

 

 

 

 

Realizar uma campanha anual e 

uma atividade/evento a cada seis 

meses 

 

 

 

 

 

Ação 

Permanent

e 

 

 

 

 

CMDCA; 

Secretaria

s 

Municipais 

 

 

 

 

 

Plano de Erradicação 

do Trabalho Infantil 

 

 

 

 

• número 
de 
camapnh

as 

• número 

de 

atividad

es 

Mobilizar e 

sensibilizar a 

classe 

empresarial e 

entidades para 

ampliação de 

vagas e 

contratação de 

aprendizes e 
estagiários 

 

 

Aumentar número de adolescentes aprendizes e 

realizar anualmente uma atividade com 

empresários 

 

 

Ação 

Permanent

e 

CMDCA; 

Conselho 

Tutelar; 

Secretaria 

Municipal 

de 

Assistência 

 

 

Plano de Erradicação 

do Trabalho Infantil 

 

 

• número de 

jovens 

aprendizes 

• número de 
eventos 
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Eixo 5 – Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 
Monitorament
o 

 

 

 

Implantar 

sistema de 

controle da 

situação de 

trabalho infantil 

no Município 

 

 

Elaborar fluxo de atenção a situações de 

trabalho infantil na rede de atendimento a 

crianças, adolescentes e suas famílias. 

 

 

 

Curto Prazo 

Secretarias 

de Saúde, 

Educação e 

Assistência, 

CT, ONGs, 

MP 

do Trabalho, 

Min. do 

Trabalho e 
Emprego 

 

 

 

Plano de 

Erradicação do 

Trabalho Infantil 

 

 

• número de 

reuniões para 

elaboração do 

fluxo 

Aprimorar o registro nos diversos sistemas 

de monitoramento das políticas, 

garantindo-se a identificação do trabalho 

infantil. 

 

Curto Prazo 
Secretarias 

de Saúde, 

Educação e 
Assistência; CT 

 

Plano de 

Erradicação do 

Trabalho Infantil 

• número de casos 

de trabalho 

infantil 

detectados 
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Eixo 5 – Gestão da Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

Objetivo Meta Cronograma Responsável Referência 
Indicador de 

Monitoramento 

 

Criação do 

Plano 

Municipal de 

Atenção 

Integral às 

Crianças e 

Adolescentes 

Usuários de 

Álcool e 

Drogas 

 

 

Iniciar estudos visando à  instalação da Unidade 

do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) ; 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

Gabinete do 

Prefeito e 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde em 

articulação 

com Conselho 

Municipal da 

Saúde e 

Secretaria de 

Estado da 
Saúde 

E CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudo realizado 

 

 

 

Preparar 

pessoas para 

lidar com o tema 

da dependência 

química 

 

Iniciar programa de capacitação de agentes que 

atuem nos diversos segmentos sociais no tema 

da prevenção do uso indevido de drogas. 

 

 

Curto Prazo 

 

 

Secretária de 
Saúde 

  

 

número de 

pessoas 

capacitadas 

 

Iniciar programa de capacitação de 

adolescentes e jovens como colaboradores e 

multiplicadores de ações em projetos de 

prevenção do uso de álcool, tabaco, crack e 

outras drogas. 

 

 

Curto Prazo 

 

Secretária de 
Saúde 

CMDCA 

  

 

número de 

pessoas 

capacitadas 
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