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APRESENTAÇÃO 

O documento que ora se apresenta irá nortear a política da criança e do 

adolescente nos próximos dez anos no Município de Ouro Verde do Oeste. 

A elaboração deste plano teve como base o Plano Decenal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Estado do Paraná e o Diagnóstico Social de 

Ouro Verde do Oeste - Paraná realizado pela empresa Painel Pesquisas e 

Consultoria. 

Tanto para construir, como para executar as metas e o plano de ação 

previstos neste documento é de fundamental importância a articulação e 

contribuição de todos os agentes envolvidos na garantia de direitos da 

criança e do adolescente do município de Ouro Verde do Oeste, sendo estes: 

Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 

Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação,Cultura e 

Esporte, Secretaria Municipal de Saúde e também adolescentes indicados 

pelo CMDCA. 

No processo de elaboração deste plano alguns passos foram fundamentais 

entre eles: A constituição do Comitê Interinstitucional composto por 

membros dos segmentos acima citados, os quais foram os responsáveis 

pela elaboração e permanecerão ativos na sua implementação e avaliação.  

Após a formalização do Comitê foram realizadas reuniões com seus 

integrantes e participação da comunidade para delegar algumas atribuições 

a cada um dos setores e agentes envolvidos, inicialmente ficou definido que 

será utilizado como parâmetro a estruturação do Plano Decenal do Estado 

do Paraná, logicamente com as alterações requeridas pela realidade 

municipal. Além disso, para a elaboração do marco situacional serão 

utilizados dados disponíveis no Diagnóstico Social de Ouro Verde do Oeste 

– Paraná, elaborado pela Painel Pesquisas e Consultoria, bem como dados 

do Plano Decenal do Estado do Paraná, sendo que a junção dos dois 

documentos e posterior análise de dados possibilitaram a elaboração de 



PUBLICADO NO JORNAL DO OESTE, EDIÇÃO 9315 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016. 
 
 

metas e ações decenais para crianças e adolescentes de Ouro Verde do 

Oeste, nas áreas de: Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer. Sendo que após a elaboração do marco situacional e identificação 

das áreas de maior vulnerabilidade do município, cada setor 

responsabilizou-se em elaborar metas e ações decenais para sua área de 

atuação nos próximos anos. 

Para a sistematização dos dados e elaboração desse documento, além do 

Comitê Interinstitucional contou-se com uma equipe de apoio composta por 

três membros. 

Cabe ressaltar que o Estado do Paraná foi o primeiro a elaborar um Plano 

Decenal para orientar a Política da Criança e do Adolescente, da mesma 

forma cada um dos municípios paranaenses, ficou responsável por elaborar 

e executar seu plano com o mesmo objetivo (nortear a Política da Criança 

e do Adolescente em âmbito municipal). Este documento terá validade de 

dez anos a partir da data de sua publicação e permanecerá em constante 

processo de monitoramento e avaliação das ações nele previstas. 

Através deste plano, o município de Ouro Verde do Oeste, por meio de seus 

órgãos e instituições representadas no Comitê se compromete em efetivar 

os direitos fundamentais da criança e do adolescente implantando e 

implementando ações governamentais de forma articulada com vistas a 

executar o plano de ação previsto neste documento. Esse trabalho 

intersetorial visa possibilitar uma melhor qualidade de vida em condições 

de cidadania para as crianças e adolescentes, bem como para suas famílias.  
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1 INTRODUÇÃO 

Várias normatizações nacionais e internacionais expõem sobre a 

infância e a adolescência, assim o documento que ora se apresenta 

trará inicialmente uma contextualização histórica enfatizando as 

legislações vigentes nos diferentes momentos da história e o 

entendimento destas em relação à criança e ao adolescente, 

inicialmente tidos como objetos e os diferenciando dos adultos quanto 

aos direitos, sendo estes considerados propriedade dos pais. 

As normativas foram se aprimorando após amplos movimentos sociais 

que mobilizaram a sociedade e o poder público a rever seus conceitos 

e materializar a Carta Magna de 1988, na qual contém um artigo 

específico relativo aos direitos da infância e entendendo-os como 

possuidores de todos os direitos inerentes a pessoa humana.  A 

Constituição Federal em seu art. 227 reconhece a criança e o 

adolescente enquanto sujeitos de direitos, sendo corresponsáveis por 

estes a família, a sociedade e o Estado, conforme segue: 

É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

Dois anos mais tarde, é promulgada legislação específica para a 

infância, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069 de 13 de 

julho de 1990, a qual é norteada por três eixos básicos voltados a este 

público: Reconhecimento enquanto sujeitos de direitos; Pessoas em 

Desenvolvimento e Prioridade Absoluta. 



20 
 

 
 

Em âmbito Estadual o Paraná elaborou o Plano Decenal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente que será executado nos anos de 2014 a 2023. 

As legislações acima citadas e demais normativas pertinentes a criança 

e ao adolescente serviram como parâmetros para a elaboração deste 

Plano Decenal Municipal que orientará os trabalhos na área da Infância 

no Município de Ouro Verde do Oeste nos próximos dez anos. O 

documento que ora se apresenta transcenderá a gestão, sendo um 

Plano de Município e não um Plano de Governo. 

Visando a construção deste Plano foi constituído um Comitê para este 

fim, o qual foi aprovado pelo CMDCA e realizou reuniões visando a 

elaboração deste documento. Nele serão apresentadas metas e ações 

para a área da criança e adolescente de Ouro Verde do Oeste - Paraná. 

Para elaboração das referidas ações tomou-se como base o Diagnóstico 

Social do Município de Ouro Verde do Oeste e o Plano Decenal Estadual 

considerando os seguintes aspectos: Informações gerais sobre a área 

da criança e do adolescente; Direito à vida e saúde; Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer; Direito a convivência familiar e comunitária; Direito à 

liberdade, respeito e dignidade; Direito a profissionalização e proteção 

no trabalho. Ainda, serão apresentadas as instituições que atuam na 

área da criança e do adolescente no município de Ouro Verde do Oeste, 

enfatizando sua localização e a forma de atuação das mesmas.  

De acordo com os dados colhidos sobre as diversas áreas foi possível 

verificar os índices de vulnerabilidade do município e repensar 

estratégias para sanar as dificuldades apresentadas, estabelecendo 

metas a serem atendidas até o ano de 2026 com vistas a melhoria do 

atendimento das crianças e dos adolescentes de nosso município. 

O Plano Decenal está dividido em sete capítulos, sendo que o primeiro 

se refere à Contextualização Histórica dos Direitos da Criança e do 

Adolescente no âmbito Internacional e Brasileiro, o qual abordará os 

principais documentos internacionais e nacionais que levaram ao 

reconhecimento de crianças e adolescentes enquanto sujeitos de 

direitos.  
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O segundo capítulo irá explanar especificamente sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e os Direitos Fundamentais nele previstos. 

No terceiro capítulo, serão apresentados os princípios fundamentais do 

ECA que norteiam a execução da Política específica para este público. 

No quarto capítulo, será apresentado o Diagnostico Situacional de Ouro 

Verde do Oeste, elaborado com base no Plano Decenal Estadual e 

Diagnostico Social Municipal, além de outros documentos disponíveis 

no sistema do MDS, Planos Municipais de Educação e Saúde e demais 

dados coletados junto aos órgãos que compõe o Sistema de Garantia 

de Direitos SGD do município. O quinto capítulo apresentará a Rede de 

Atendimento Municipal evidenciando as instituições vinculadas a 

Assistência Social, Saúde e Educação que prestam atendimento para a 

área da infância e adolescência. Também foi mencionada a Rede de 

Atendimento não Governamental para o referido público. O sexto 

capítulo apresentará o Plano de Ação Municipal para os próximos dez 

anos. O sétimo capítulo diz respeito ao Acompanhamento, 

Monitoramento e Avaliação das ações, metas e prazos previstos nesse 

documento. 

Espera-se que este documento contribua na materialização da Política 

de Atendimento da Criança e do Adolescente conforme preconizam as 

legislações vigentes. 
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2 A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

NO CONTEXTO INTERNACIONAL  

As crianças e adolescentes inicialmente não eram reconhecidas 

enquanto categoria diferenciada dos adultos e muitas vezes não tinham 

acesso a escolarização o que acabava por causar em grande parte sua 

inserção precoce no mundo do trabalho. Sendo que num quadro de 

profunda exclusão social, crianças e adolescentes envolviam-se na 

prática de “crimes”. 

As crianças e os adolescentes desde a antiguidade, nos egípcios e 

mesopotâmicos, passando pelos romanos e gregos, até os povos 

medievais e europeus, não eram considerados merecedores de 

proteção especial. Segundo Day et al., (2003, apud BARROS, 2005, p. 

70-71): 1 

No Oriente Antigo, o Código de Hamurábi 

(1728/1686 a.c.) previa o corte da língua do filho 

que ousasse dizer aos pais adotivos que eles não 

eram seus pais, assim como a extração dos olhos 

do filho adotivo que aspirasse voltar à casa dos pais 

biológicos (art. 193). Caso um filho batesse no pai, 

sua mão era decepada (art. 195). Em contrapartida, 

se um homem livre tivesse relações sexuais com a 

filha, a pena aplicada ao pai limitava-se a sua 

expulsão da cidade.  (art. 154).  

 

De acordo com os parágrafos anteriores, podem-se verificar exemplos 

históricos da desproteção jurídica à criança e ao adolescente, os quais 

são encontrados desde tempos remotos.  

                                                 
1BARROS, Nívia Valença. Violência intrafamiliar contra criança e adolescente. Trajetória 
histórica, políticas sociais, práticas e proteção social. Rio de Janeiro, 2005. 248f. Tese 
(Doutorado em Psicologia), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
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Como também ocorria no Direito Romano, que segundo Azambuja 

(2004, p.181):  

Em Roma (449 a. c.), a Lei das XII Tábuas permitia 

ao pai matar o filho que nascesse disforme mediante 

o julgamento de cinco vizinhos (Tábua Quarta, nº 

1), sendo que o pai tinha sobre os filhos nascidos de 

casamento legítimo o direito de vida e de morte e o 

poder de vendê-los (Tábua Quarta, nº 2). Em Roma 

e na Grécia Antiga a mulher e os filhos não possuíam 

qualquer direito. O pai, o Chefe da Família, podia 

castigá-los, condená-los e até excluí-los da família.  

Conforme Tavares (2001), em Esparta, frente à necessidade de obter 

guerreiros, as crianças eram selecionadas desde cedo pelo porte físico, 

sendo objeto de Direito Estatal, servindo aos interesses da política 

preparatória na formação de seus contingentes guerreiros. Portanto, 

havia legitimidade no sacrifício do infante caso este fosse portador de 

malformações congênitas ou nascesse doente.  

Vannuchi (2010) e Oliveira (2003) afirmam que concomitantemente na 

Grécia Antiga, era de costume que as crianças que nascessem com 

alguma deformidade fossem sacrificadas. Baseando-se nesta, lembra-

se que Herodes, rei da Judeia mandou executar todas as crianças 

menores de dois anos, na tentativa de atingir Jesus Cristo, conhecido 

como o rei dos Judeus. Assim, observa-se que nesse período, o 

paganismo reinava e o infante era vítima das mais diversas e cruéis 

agressões.  

No mesmo sentido, ensina Tavares (2001, p. 46) que “entre quase 

todos os povos antigos, tanto do ocidente como do oriente, os filhos 

durante a menoridade, não eram considerados sujeitos de direito, 

porém servos da autoridade paterna”.  
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Já na Idade Média, conforme Alberton (2005), a partir do momento 

que uma criança tivesse condições de sobreviver sozinha, ela passava 

a ser integrada ao mundo adulto. 

A partir do século XVI, o conceito europeu sobre a criança e a infância 

começa a se alterar. Até então, crianças eram consideradas “pequenos 

adultos” e o poder de seus pais sobre elas, era quase absoluto. No 

século XVIII, as crianças passaram a ter algum valor, porém ainda 

eram consideradas propriedade dos pais. No mesmo período, a 

construção dos direitos humanos se intensifica. Cabe ressaltar que tais 

direitos não podem ser pensados ou analisados de forma isolada em 

relação aos direitos da Infância.  

O século XIX trouxe consigo importantes reflexões sobre a situação da 

Infância em vários países e verificou-se a necessidade de promover 

uma especial proteção a criança, sendo que estas passaram a ser 

reconhecidas como pessoas, o que foi um passo importante para 

mudanças em relação aos seus direitos. As crianças, enquanto pessoas 

não podiam ser propriedade ou posse de alguém, os adultos apenas 

podiam tê-las sob sua guarda ou tutela até atingirem maioridade. 

Reconhecida enquanto pessoa, a criança obteve gradativamente o 

direito a proteção e a autodeterminação. 

O caso Mary Hellen Wilson (1874) fez avaliar de forma mais 

significativa a necessidade de proteção especial sobre a infância. Este 

marca o inicio das lutas pelo reconhecimento dos direitos desse 

segmento da população. De acordo com os dados coletados2, a mãe da 

criança foi condenada por maus tratos e Mary Ellen passou a viver em 

uma instituição, cresceu, casou-se, teve duas filhas e viveu até os 92 

anos. O caso motivou a fundação da “Sociedade Protetora da Criança” 

nos Estados Unidos, destinada a proteger legalmente seus direitos. 

                                                 
2 As informações referentes ao Caso Mary Ellen foram elaboradas com base no site: 
https://aviagemdosargonautas.net/2013/01/14/leis-de-proteccao-primeiro-foi-para-os-animais-depois-
para-as-ciancas-por-clara-castilho/acesso em 05 de maio de 2016. 
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Uma das primeiras legislações que versa sobre os direitos da infância 

em âmbito mundial é a Declaração de Genebra de 1924, considerado 

o primeiro documento de caráter amplo e universal relacionado à 

proteção da criança. A partir dela, alguns países do mundo começam 

a pensar a infância enquanto uma categoria particular que necessita 

de proteção.  O documento inaugura a preocupação internacional em 

assegurar os direitos de crianças e adolescentes, como foco de 

discussão entre as nações. 

Após a II Guerra Mundial surgiu a Organização das Nações Unidas com 

o objetivo de “manter a paz e a segurança internacional, além de 

aprofundar a cooperação e o desenvolvimento entre as nações”.  

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) foi criado no dia 

11 de dezembro de 1946. Os primeiros programas forneceram 

assistência emergencial a milhões de crianças no período do pós-

guerra na Europa, no Oriente Médio e na China. 

A ONU promulgou, aprovou e adotou várias legislações fundamentais 

para a garantia dos direitos humanos sem distinção. “A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 é o marco referencial, pois foi 

o primeiro documento oficial construído no âmbito das Nações Unidas 

para garantir a igualdade de direitos dos seres humanos.”3 

Em 1959 foi proclamada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos 

da Criança. O documento contém dez princípios e visa que todas as 

crianças têm direito a amor, cuidado, proteção e que vivam num 

ambiente com oportunidades e facilidades onde possam crescer e se 

desenvolver tornando-se assim um cidadão4. 

                                                 
3 As informações contidas neste parágrafo foram extraídas dos seguintes endereços 
eletrônicos:http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/a-historia-da-organizacao/e 
http://www.aliancapelainfancia.org.br/direitosdacrianca.php. 
4São direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos da Criança: Igualdade, sem distinção 
de raça religião ou nacionalidade; Especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental 
e Social; Direito a um nome e a uma nacionalidade; Direito à alimentação, moradia e assistência 
médica adequada para a criança e a mãe; Direito à educação e a cuidados especiais para a 
criança física ou mentalmente deficiente; Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e 
da sociedade; Direito à educação gratuita e ao lazer infantil; Direito a ser socorrido em primeiro 
lugar, em caso de catástrofes; Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no 
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Em 1979 no contexto mundial, a busca por atentar-se aos direitos da 

criança e do adolescente mostrava-se cada vez mais necessária. Se em 

1959, a Declaração foi de adesão voluntária, em 1979 a adesão foi 

obrigatória para todos os países membros da ONU.  É o início da 

transformação da Declaração em Convenção pautada na doutrina de 

Proteção Integral. 

Em 1985 a Assembleia Geral da ONU adotou Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da 

Juventude – conhecidas como Regras de Beijing: 

[…] Esse documento estabelece o principio de 

legalidade no caso da pratica de ato infracional, 

além da necessidade de mobilizações por parte dos 

Estados na implementação de condições adequadas 

ao saudável e pleno desenvolvimento das crianças 

e dos adolescentes. O objetivo era de promover seu 

bem-estar a fim de reduzir a necessidade de 

intervenção legal, bem como atender de modo 

efetivo, equitativo e humano a situação dos jovens 

que praticassem atos infracionais. (PLANO, p.47, 

2013). 

Tais regras fixaram as diretrizes para o atendimento de adolescentes 

que praticassem ato infracional. Onde para averiguação, bem como na 

aplicação das medidas cabíveis deveriam ser observadas a garantia de 

seus direitos fundamentais. Além disso, a medida aplicada deveria ser 

proporcional ao ato, respeitando as condições de maturidade do 

adolescente. Também deveria ser vista a possibilidade de concessão 

de remissão, sendo a privação de liberdade aplicada apenas em caráter 

excepcional e em última instância.  

                                                 
trabalho; Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e 
justiça entre os povos. 
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A partir deste documento, verificou-se a necessidade de 

profissionalização das pessoas envolvidas no trabalho com 

adolescentes em privação de liberdade a fim de viabilizar sua 

reinserção social. Além disso, os adolescentes deveriam ser internados 

em locais separados dos adultos. Desta forma, houve também a 

necessidade de pensar e elaborar políticas para adolescentes 

envolvidos com a prática de atos infracionais. 

Em 1989, a Assembleia Geral da ONU adotou a Convenção sobre os 

Direitos da Criança – Carta Magna para as crianças de todo o mundo, 

datada de 20 de novembro de 1989, sendo que, em 1990 o documento 

foi oficializado como lei internacional. A Convenção estabeleceu um 

novo paradigma de proteção à infância e à adolescência, determinando 

que todas as crianças e adolescentes fossem sujeitos de direitos 

titulares de proteção integral. 

Em 1990, foram criadas as Diretrizes das Nações Unidas para a 

Prevenção da Delinquência Juvenil, denominadas Diretrizes de Riad. 

Esse documento reconheceu a necessidade de 

estratégias a fim de prevenir o envolvimento de 

jovens em atos infracionais. As políticas de 

prevenção a serem instituídas em cada Estado 

deveriam observar a socialização e a integração de 

todas as crianças e jovens, particularmente através 

da família, da comunidade, dos grupos de jovens 

nas mesmas condições, da escola, da formação 

profissional e do meio trabalhista, como também 

mediante ação de organizações voluntárias (PLANO 

DECENAL, 2013, p.49). 

Ainda de acordo com o Plano, crianças e jovens deveriam participar 

dos processos de socialização e integração, deveriam ser aceitas e 

respeitadas suas particularidades de pessoa em desenvolvimento. 

Sendo assim, o Poder Público precisava priorizar os programas 
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voltados aos jovens e da mesma forma disponibilizar os recursos 

necessários para a prestação de serviços adequados de assistência à 

saúde, habitação e educação, entre outros serviços que se fizessem 

necessárias. 

Também em 1990, foram aprovadas pela ONU, as Regras Mínimas para 

a Proteção dos Menores Privados de Liberdade, tendo como principal 

preocupação a proteção deste público, de maneira que os direitos 

humanos fundamentais fossem garantidos, opondo-se aos efeitos 

prejudiciais causados por todo o tipo de detenção e possibilitando sua 

integração a sociedade. 

Em nível internacional, outras legislações importantes foram sendo 

promulgadas e aderidas por diversos países entre elas: Convenção 189 

da Organização Internacional do Trabalho, a qual estabelece as formas 

de trabalho infantil que devem ser considerados intoleráveis e ações 

imediatas para eliminação destas, que surgiu em complemento a 

convenção 138.5 Também foi promulgado o Protocolo Facultativo à 

Convenção sobre os Direitos da Criança relativa à venda de crianças, 

prostituição e pornografia infantis, o qual foi adotado em maio de 2000 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O documento também trata 

dos assuntos acima citados.  

Em Maio de 2000, a ONU em Assembleia, adotou o Protocolo 

Facultativo relativo ao envolvimento de Crianças em Conflitos 

Armados.  

As legislações referentes à Criança e ao adolescente historicamente 

foram tornando-as sujeitos de direitos e deveres inerentes a todos os 

seres humanos, porém os diferenciando no sentido da prioridade 

absoluta e proteção integral, sendo considerada sua condição peculiar, 

já que estes são pessoas em desenvolvimento. 

                                                 
5O principal instrumento da Organização Internacional do Trabalho - OIT foi aprovado na 
Convenção 138, definindo a idade mínima de 15 anos para admissão ao trabalho. Cabe lembrar 
que atualmente, a idade mínima para ingresso no trabalho é de 14 anos na condição de aprendiz 
observado no disposto no art. 60 do ECA e demais legislações pertinentes ao assunto. 
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Os movimentos e normativas internacionais refletiram no cenário 

brasileiro, de forma que as legislações no Brasil foram surgindo e se 

aprimorando diante dos marcos legais estabelecidos 

internacionalmente, o que discutiremos no próximo tópico. 

2.1 A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO 

CONTEXTO BRASILEIRO 

Crianças e adolescentes nem sempre foram reconhecidos enquanto 

sujeitos de direitos, este reconhecimento só ocorreu após longos 

períodos de luta. A infância no Brasil inicialmente era tida como objeto 

de propriedade dos pais ou responsáveis, sendo estas muitas vezes 

utilizadas como força de trabalho mais barata. 

As legislações brasileiras que versam sobre a infância começam a 

surgir no período da escravidão. A Lei do Ventre Livre promulgada em 

28 de setembro de 1871, legalmente torna livres todos os filhos de 

mulheres escravas nascidos a partir da data de sua publicação. Em 

seguida, surgiram alguns Códigos e Decretos que regulamentavam a 

imputabilidade penal, a assistência social e o trabalho infantil, porém 

sem assegurar a proteção para crianças e adolescentes.6 

Tivemos ainda no Brasil, o Código Criminal do Império (1830) e o 

Código Penal da República (1890), os quais previam o recolhimento 

dos adolescentes considerados “delinquentes”. As inserções dos 

adolescentes em questões jurídicas se davam por meio de sua conduta 

lesiva à população, já que a preocupação com a sociedade era maior 

do que com a proteção das crianças e adolescentes e a garantia de 

seus direitos fundamentais. 

A Lei Áurea (1888) trouxe a abolição da escravatura, impulsionou a 

urbanização e a imigração sem a existência de infraestrutura básica e 

                                                 
6Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná – 2014-2023. 
Comitê Interinstitucional para Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano Decenal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (org) Secretaria da Família e Desenvolvimento Social 
(Equipe Técnica). Curitiba: SECS, 2013. 
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recursos necessários para a ocorrência de tais fenômenos, o que 

ocasionou a miséria e condições precárias na vida de grande parte da 

população. No mesmo período se intensificava o processo de 

industrialização, tudo isso refletiu significativamente na vida das 

famílias, gerando um grande número de crianças abandonadas, 

“carentes” nas ruas onde estavam expostas a violência e demais 

necessidades.7 

Diante deste contexto surgiram às primeiras iniciativas 

assistencialistas lideradas por entidades civis e religiosas, como 

exemplos podemos citar as rodas dos expostos e os asilos de meninos, 

os quais foram criados com objetivo de abrigar crianças abandonadas 

por suas famílias. 

As crianças e adolescentes “carentes” passaram por 

um processo histórico de marginalização 

socioeconômica, em que graves violações de 

direitos resultaram no ingresso precoce no trabalho 

com condições subumanas de exploração e acesso 

ao ensino (PLANO, 2013, p.51). 

Anterior a Declaração de Genebra (1924), no Brasil houve um debate 

a respeito do tema proteção aos “menores”, movimentos liderados por 

setores voltados a caridade e filantropia. Em 1927 entra em vigor o 

primeiro Código de Menores do País, conhecido como Código Mello 

Mattos (Decreto nº 17943-A, de 12 de outubro de 1927) no qual 

a criança vista como merecedora de tutela do Estado era o "menor em 

situação irregular". 

Essa legislação instituiu a primeira estrutura de proteção aos menores, 

com a definição ideal para os Juizados e Conselhos de Assistência, 

trazendo clara a primeira orientação para que as questões voltadas aos 

“menores” fossem tratadas de forma multidisciplinar. 

                                                 
7Ideia desenvolvida a partir do texto da pagina 51 do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Estado do Paraná. 
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No Brasil, algumas legislações relativas à área da infância foram sendo 

criadas tais como: Código de Menores 1927, também conhecido como 

Código Mello Mattos, que foi o primeiro documento legal para a 

população menor de 18 anos8. Depois de algum tempo, um novo 

documento foi promulgado o Código de Menores de 1979, o mesmo 

constituiu-se em uma revisão da Carta de 1927, não rompendo, no 

entanto, com sua linha principal de arbitrariedade, assistencialismo e 

repressão junto à população infantojuvenil. Nova atitude diante da 

infância e adolescência foi tomada apenas em 13 de julho de 1990 com 

a criação da lei n° 8.069, denominada Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, a partir dele iniciou-se uma real ruptura do método 

excludente antes aplicado à infância no Brasil. 

Desde o Código de Menores (1927) até o Código de Menores (1979) 

foram sendo criados diversos órgãos e entidades voltadas a assistência 

e institucionalização das crianças e adolescentes carentes e envolvidos 

em atos infracionais tais como: Serviço de Assistência ao Menor (SAM) 

em 1942, o qual foi “Um órgão do Ministério da Justiça com objetivo 

de amparo e a recuperação de crianças e adolescentes intitulados como 

“desvalidos e delinquentes.” (PLANO DECENAL, 2013, p.55). 

No período ditatorial, houve muitas restrições no campo dos direitos 

fundamentais, porém algumas conquistas foram sendo alcançadas 

para a população mais empobrecida, no lugar da SAM surgiu a 

Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor – FUNABEM, a qual foi 

criada em dezembro de 1964, “(...) com os objetivos de reprimir, 

corrigir e integrar os supostos menores desviantes, pois estes 

significavam riscos para a ordem pública e eram estas situações de 

risco que se queria combater” (LAGE; ROSA 2011, p.12). 

                                                 
8O Código de 1927, bem como as legislações brasileiras voltadas para crianças e adolescentes 
serão melhor explicadas no próximo capítulo, que será específico para tratar das legislações 
nacionais referentes a infância. 
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Em âmbito estadual foram criadas as Fundações Estaduais de Bem-

Estar do Menor (FEBENS), responsáveis por executar a política pública 

nos diversos estados. 

No Estado do Paraná não existiu unidade instalada 

como FEBEM, mas a Escola para Menores, Professor 

Queiroz Filho (1965) lhe fazia às vezes com suas 

atividades pautadas pelas diretrizes nacionais. Essa 

escola atendia somente adolescentes do sexo 

masculino que praticassem condutas delituosas ou 

antissociais, sendo que a triagem e o 

encaminhamento desses adolescentes eram 

realizados pelo Instituto de Assistência ao Menor 

(IAM), órgão responsável pela política de Bem-Estar 

do Menor no Estado (PLANO DECENAL, 2013, p.56). 

No ano de 1979, em âmbito mundial foi estabelecido pela UNICEF o 

Ano Internacional da Criança, o Brasil por sua vez, vivenciava o Período 

Ditatorial, iniciado em 1964. Porém, era evidente a necessidade de ser 

promulgado o novo Código de Menores, o que ocorreu em 10 de 

outubro daquele ano pela Lei nº 6.697. O Código de Menores de 1979 

não trouxe grandes avanços para a infância brasileira, pois, apesar de 

trazer algumas inovações por considerar que os adolescentes deveriam 

ser tratados de maneira diferenciada nas instituições de internação 

devido a sua condição especial de vida, a mesma legislação reforçou o 

conceito de criança e adolescente pobre e delinquente, sendo estes 

perigosos para a manutenção da ordem social.  

Na década de 1980, com o processo de redemocratização, começa de 

forma generalizada no Brasil, movimentos de protestos e 

reivindicações com vistas a liberdade democrática e de direitos de 

cidadania, luta pela cidadania plena. Alguns setores começam a 

organizar-se em áreas temáticas, expondo suas reivindicações e 
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insatisfações políticas, sendo estes: trabalhadores, entidades e órgãos 

governamentais que realizavam atendimentos aos “menores”. 

Em 1988 é promulgada a Constituição Federal, a qual prevê garantias 

constitucionais a todos os seres humanos. A partir da Carta Magna, 

crianças e adolescentes são reconhecidos enquanto sujeitos de 

direitos, detentores de proteção integral e prioridade absoluta. O que 

pode ser verificado em seu artigo 227:  

É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (Redação dada Pela 

Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 

Vários eventos foram importantes neste período para a área da 

infância, pode-se destacar o Movimento Nacional de Meninos e Meninas 

de Rua (MNMMR), que lutavam pela garantia de direitos para crianças 

e adolescentes. Este pode ser considerado um dos movimentos mais 

relevantes que levaram a conquista da Constituição Federal em 1988, 

gestada através de movimentos sociais, envolvendo juristas e 

sociedade civil, surgiu à proposta da primeira lei que garantisse, de 

fato, os direitos da criança e do adolescente. Trata-se do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), legislação específica para este público, 

a qual constitui um desdobramento do artigo 227 da Constituição 

Federal.  

De acordo com Souza, o ECA se efetivou: 
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(...) de forma cidadã e participativa, inclusive com 

a opinião de crianças e adolescentes do Movimento, 

e conseguiu ser aprovado, por unanimidade, pelos 

deputados. Promulgada em 1990, apesar de um 

contexto de “desmonte do estado” (BEHRING, 

2008) vivenciado pelo Brasil, a lei consiste hoje, em 

exemplo para vários países. 

O ECA trouxe várias inovações para as crianças e adolescentes 

brasileiros, dentre as quais se pode destacar:  a mudança de conteúdo, 

agora com base na doutrina de proteção integral (o que extinguiu a 

ideologia da situação irregular prevista nas legislações anteriores); a 

mudança de método, recusa da institucionalização e defesa da 

socioeducação9 e a mudança de gestão, recusa da centralização política 

e abertura para descentralização política e administrativa, a partir dela 

a participação da sociedade no sentido de intervir nas ações 

governamentais e não governamentais e não apenas assisti-las. Em 

seu artigo 4º o ECA prevê que:  

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. 

A partir do texto acima citado, pode-se verificar que a prioridade 

absoluta para a criança e o adolescente está garantida legalmente em 

todos os aspectos, ou seja, deve ser garantida em relação a quaisquer 

de seus direitos fundamentais, tanto pela família, como pela sociedade 

                                                 
9A socioeducação pressupõe uma educação que compete à sociedade, ensinando valores de 
cidadania e respeito. Pautada nos princípios de garantia dos direitos civis, políticos e sociais. 
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e poder público. Por isso, cabe reforçar a necessidade e importância de 

prever de forma prioritária orçamento público para a área da criança e 

do adolescente, já que o poder público atua como corresponsável na 

garantia de seus direitos. 
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3 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

A partir deste capítulo trataremos especificamente da legislação mais 

importante para a infância brasileira atualmente, o ECA, abordando 

mais especificamente os direitos fundamentais nele previstos e a 

importância da efetivação dos mesmos.10 

Como já foi mencionado no capítulo anterior, muito foi modificado no 

que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente após a 

promulgação do ECA, já que no documento foram traçados princípios 

e eixos norteadores para a Política da Criança e do Adolescente em 

âmbito nacional. 

Neste momento passaremos a discutir os direitos fundamentais do ECA 

demonstrando também a necessidade de que estes sejam 

concretizados nas três esferas de governo de modo que as crianças e 

adolescentes brasileiros tenham uma melhor qualidade de vida através 

do acesso a serviços públicos em caráter prioritário. 

Cabe ressaltar que, apesar de o Estatuto estar legalmente instituído, 

os agentes envolvidos com a Garantia de Direitos da infância ainda tem 

um longo caminho a percorrer e permanecem numa luta cotidiana para 

que tais direitos sejam garantidos efetivamente. 

É importante lembrar que os direitos fundamentais e/ou eixos 

norteadores do ECA sempre devem ser pensados, analisados e 

executados considerando os princípios preconizados no documento, 

sendo eles: Universalidade dos Direitos com Equidade e Justiça Social; 

Igualdade e Direito à Diversidade; Proteção Integral e Prioridade 

absoluta para a criança e o adolescente, bem como seu 

Reconhecimento como Sujeitos de Direitos. Deve se levar em conta 

                                                 
10Os direitos fundamentais previstos no ECA são: Direito à Vida e à Saúde; Direito à Liberdade, 
ao Respeito e à Dignidade; Direito à Convivência Familiar e Comunitária; Direito à Educação, à 
Cultura, ao Esporte e ao Lazer e o Direito à Profissionalização e Proteção no Trabalho. 
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também a Participação, o Controle Social, a Intersetorialidade, o 

Trabalho em Rede e o Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. 

Neste sentido, inicialmente discutiremos os direitos fundamentais e 

posteriormente os princípios que devem garantir a criança e ao 

adolescente o acesso aos serviços e boas condições de vida e 

dignidade. 

3.1 DIREITO À VIDA E A SAÚDE 

O Direito a Vida e a Saúde está previsto no ECA, nos artigos 7º ao 14. 

A legislação aponta que crianças e adolescentes devem ter o seu direito 

à vida e à saúde protegido com prioridade pela família, pela 

comunidade, pela sociedade em geral e pelo poder público 

(governantes e autoridades públicas). 

As crianças e adolescentes têm primazia na proteção e socorro em 

qualquer circunstância. Além disso, têm o direito de serem atendidas 

com precedência pelos serviços públicos ou de relevância pública. 

O ECA ainda aponta que nenhuma criança ou adolescente sofrerá 

qualquer forma de negligência (descuido, desleixo, menosprezo) e 

discriminação. Os governantes devem implementar  políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência. 

É o governo que responde pela saúde pública e cuida de questões 

fundamentais para que a população viva em um ambiente adequado: 

com saneamento básico, coleta de lixo e manutenção de áreas verdes. 

No entanto, cabe à população fiscalizar se estes serviços estão sendo 

bem executados, através, por exemplo, dos conselhos de direitos. 

3.2 DIREITO A LIBERDADE AO RESPEITO E A DIGNIDADE  

O direito a liberdade ao respeito e a dignidade está previsto no ECA 

dos artigos 15 ao 18. 
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No que se refere ao direito supracitado, o mesmo pressupõe a garantia 

do deslocamento, a circulação e a possibilidade de ir e vir em condições 

de segurança, e também a garantia de manifestar-se, brincar e 

divertir-se. Tais condições são indispensáveis para o desenvolvimento 

favorável da criança e do adolescente, bem como para que os mesmos 

adquiram maturidade. 

O respeito é um dos valores mais importantes, pois favorece a 

interação social. Além disso, impede que uma pessoa tenha atitudes 

reprováveis em relação à outra. Muitas religiões abordam o tema do 

respeito ao próximo, porque o respeito mútuo representa uma das 

formas mais básicas e essenciais para uma convivência saudável. 

Vale lembrar que para ser respeitado é preciso saber respeitar, o que 

em muitos casos não acontece. Respeitar não significa concordar em 

todos os aspectos com outra pessoa, mas não discriminá-la ou ofende-

la por causa da sua forma de viver ou suas escolhas (desde que essas 

escolhas não causem dano e desrespeitem os outros). Cabe ressaltar 

que o respeito é uma construção coletiva e que é apreendida através 

das relações interpessoais. Crianças e adolescentes conhecem o 

respeito por meio da família, escola, grupos sociais aos quais 

pertencem e esse sentimento favorece a relação com o outro. 

O respeito também pode ser um sentimento que leva à obediência e 

cumprimento de algumas regras, principalmente impostas pelos pais, 

os quais devem ser exemplo para os filhos. Falar sobre a relevância do 

respeito às diferenças é de extrema importância para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente que refletirão em seus 

comportamentos futuros. 

A dignidade para o filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) é o 

valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, que 

não é passível de ser substituído por um equivalente. 

Dessa forma, a dignidade é uma qualidade inerente aos seres humanos 

enquanto entes morais e éticos. A dignidade é totalmente inseparável 
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da autonomia para o exercício da razão prática, é por esse motivo que 

apenas os seres humanos revestem-se de dignidade. 

3.3 DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 

A convivência familiar e comunitária é um direito fundamental de 

crianças e adolescentes garantido pela Constituição Federal em seu 

artigo 227 e pelo ECA. Em seu artigo 19, o ECA estabelece que toda 

criança e adolescente tem direito a ser criado e educado por sua família 

e, na falta desta, por família substituta.  

A CF estabelece em seu artigo 226 que a “família é à base da 

sociedade” e, além disso, compete a ela, ao Estado, à sociedade em 

geral e às comunidades “assegurar à criança e ao adolescente o 

exercício de seus direitos fundamentais” (art. 227). Ainda o artigo 226 

em seu §8º determina que o Estado deve dar assistência aos membros 

da família e impedir a violência intrafamiliar.  

No artigo 229, institui que “os pais têm o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. Quando a 

família, ao invés de proteger a criança e o adolescente, viola seus 

direitos, uma das medidas previstas no ECA (artigo 101) para impedir 

a violência e a negligência contra eles é o acolhimento institucional. 

Esta decisão é aplicada pelo Conselho Tutelar ou por determinação 

judicial e implica na suspensão temporária do poder familiar sobre 

crianças e adolescentes em situação de risco e o afastamento dos 

mesmos da família de origem. O ECA estabelece ainda, em seus artigos 

22 e 24 que a suspensão do poder familiar deve ser aplicada apenas 

em casos extremos quando, injustificadamente, os pais ou 

responsáveis deixarem de cumprir os deveres de sustentar e proteger 

seus filhos, em que as crianças e adolescentes forem submetidos a 

abusos ou maus tratos ou devido ao descumprimento de 

determinações judiciais.  



40 
 

 
 

O acolhimento institucional deve ser uma medida excepcional e 

provisória e o ECA obriga que se assegure a “preservação dos vínculos 

familiares e a integração em família substituta quando esgotados os 

recursos de manutenção na família de origem” (artigos 92 e 100). 

Nesta hipótese, a lei determina que a colocação em família substituta 

se dê em definitivo, por meio da adoção ou provisoriamente, via tutela 

ou guarda (artigos 28 a 52 do ECA), sempre por decisão judicial. 

3.4 DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER 

O Direito a Educação para as crianças e adolescentes brasileiros foi 

inicialmente assegurado pela CF (1988) em seu artigo 205, conforme 

redação abaixo: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

Para complementar a Carta Magna e garantir mais fortemente o Direito 

à Educação surgiram mais duas legislações, o ECA em 1990 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996). Juntas, estas legislações 

abrem as portas da escola pública fundamental a todos os brasileiros, 

já que nenhuma criança ou adolescente pode deixar de estudar por 

falta de vaga. 

Assim, pode-se dizer que o Direito a Educação vai além de uma 

exigência contemporânea, porque além de trazer a possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho em condições de igualdade, também 

proporciona as pessoas o conhecimento de valores sociais e políticos 

que constroem a cidadania. 
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O Estado, por meio de todos os seus poderes 

(executivo, legislativo e judiciário) e níveis da 

federação (União, Estados e Municípios), deve 

efetivar os direitos e garantias constitucionais, o 

que significa não só oferecer as condições para o 

exercício do direito, como também fiscalizar o seu 

cumprimento. Para tanto, existem várias 

instituições do poder público que possuem, dentre 

suas atribuições, a função de zelar pela observância 

do direito à educação, tais como: as Coordenadorias 

de Educação (escolas municipais), Diretorias 

Regionais de Ensino (escolas estaduais), Secretarias 

de Educação (estadual e municipal), Defensoria 

Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, 

Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente, entre outros 

(PROMENINO, 2014). 

A partir do parágrafo anterior, pode-se verificar que a educação deve 

ser garantida nos três níveis de governo e sempre deve ser levada em 

consideração a qualidade do ensino proporcionado tanto para as 

crianças e adolescentes, quanto para jovens e adultos, por isso, o 

processo educativo deve ser fiscalizado de forma a averiguar se está 

sendo desenvolvido adequadamente. 

Da mesma forma que a educação deve ser proporcionada pelos três 

entes federados, a família também tem um papel fundamental na 

promoção desse direito, sendo responsável por matricular seus filhos 

nas instituições de ensino e garantir sua permanência na escola, 

conforme previsto no artigo 55 do ECA. Além disso, alguns programas 

públicos de distribuição de renda condicionam o benefício à frequência 

escolar, sendo a família a principal incentivadora dos estudos. 
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 No que diz respeito ao Direito a Cultura, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1947, artigo XXVII parágrafo 1) institui que: “Toda 

a pessoa tem direito de participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e 

de seus benefícios.” 

A cultura pressupõe que as pessoas tenham acesso a música, dança a 

literatura, a arte e o esporte de modo que lhes seja proporcionado um 

ambiente favorável para o acesso a atividades culturais, as quais 

poderão trazer benefícios para a saúde física e mental, além de 

despertar o interesse no desenvolvimento de habilidades. 

O Direito ao Esporte é uma das prerrogativas para o desenvolvimento 

integral das crianças e adolescentes. Praticar atividades esportivas 

proporciona bem-estar e uma melhor qualidade de vida. Além disso, a 

prática de esportes ensina alguns valores, entre eles a autoconfiança, 

a inclusão social, o trabalho em equipe e o respeito pelas outras 

pessoas.  

Na infância e na adolescência, essas atividades são ainda mais 

importantes, pois, beneficiam o desenvolvimento de meninos e 

meninas. Por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

determina que é responsabilidade do poder público oferecer áreas de 

esporte e lazer para esse público.  

O Direito ao Lazer está previsto tanto na Constituição Federal quanto 

no ECA, através destas legislações o poder público é obrigado a ofertar 

aos indivíduos, trabalhadores ou não, espaços onde possam gozar e 

usufruir do lazer. Além disso, busca melhorar a vida humana, 

favorecendo condições de saúde, também visam à transformação, 

efetividade e realização de inúmeros outros direitos fundamentais. 

De acordo com informações extraídas do artigo “A Constituição Federal 

e os Direitos Sociais Básicos ao Cidadão Brasileiro” escrito por Pessoa 

(2011) no subitem “Lazer Como Direito Social”, o autor cita que o juiz 

do trabalho Antônio Cavalcante da Costa Neto e Amauri Mascaro 

Nascimento, mencionam que o lazer atende algumas necessidades 
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humanas, sendo estas: Necessidade de libertação, opondo-se a 

angustia e ao peso que acompanham as atividades não escolhidas 

livremente; Necessidade de compensação, pois a vida atual é cheia de 

tensões, ruídos, agitação, impondo-se a necessidade do silêncio, da 

calma, do isolamento como meios destinados a contraposição das 

várias consequências da vida diária do trabalho; Necessidade de 

afirmação, pois a maioria dos homens vive em estado endêmico de 

inferioridade, numa verdadeira humilhação acarretada pelo trabalho de 

oficinas, impondo-se um momento de afirmação de si mesmos, de 

auto-organização da atividade, possível quando dispõe de tempo livre 

para utilizar segundo os seus desejos. 

3.5 DIREITO A PROFISSIONALIZAÇÃO E PROTEÇÃO NO TRABALHO 

O ECA prevê que crianças e adolescentes tem Direito a 

Profissionalização e Proteção no Trabalho, de acordo com seus artigos 

60 à 69. 

O Direito a Profissionalização estabelece o direito ao trabalho na 

condição de aprendiz a partir dos 14 anos, garante a integridade física, 

psíquica e moral dos adolescentes, sendo-lhes assegurado o pleno 

desenvolvimento no ambiente de aprendizagem e de trabalho. A carga 

horária de trabalho não deve prejudicar os estudos regulares na rede 

de ensino. Além disso, a profissionalização e a proteção no trabalho 

devem ser entendidas na sua interface como o caminho para a 

emancipação humana, considerando que a primeira tem na sua 

dimensão política a educação global (social, política, cultural). Da 

mesma forma, a profissionalização e a inserção no mercado de trabalho 

não podendo também exceder 6 (seis) horas diárias, na condição de 

aprendiz. 
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3.6 FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA 

DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Antes de tudo, é importante definir sistema que de acordo com Djalma 

de Pinho Rebuças de Oliveira é “[...] um conjunto de partes integrantes 

e interdependentes que formam um todo unitário com determinado 

objetivo e efetuam determinada função” (OLIVEIRA, 2002, citado por 

Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do 

Paraná). 

Assim, o Sistema de Garantia de Direitos, conforme definição de Mario 

Luiz Ramidoff, a CF de 1988 “estabeleceu uma sistematização 

integrada (organicidade estrutural e funcional) e assecuratória, 

precisamente, para tornar efetiva a aplicação de medidas legais que 

efetivem os direitos fundamentais afetos à infância e à Juventude nos 

diversos âmbitos e instâncias sociais”. 

Em outras palavras, o SGD constitui-se da articulação e integração das 

instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na aplicação 

de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de 

promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança 

e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. O 

SGD está organizado conforme Figura 1, elaborado com base no Plano  

Decenal Estadual, página 109.  
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Figura 1 - Sistema de Garantia de Direitos 

 

Fonte: SEDS. In: Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Estado do Paraná 2014 à 2023. 

Os órgãos componentes do SGD não são hierárquicos, mas, 

complementam um ao outro. Assim todos os órgãos que compõe o SGD 

são fundamentais para a efetiva garantia de direitos para crianças e 

adolescentes. Através deles podem ser aplicadas medidas de proteção 

e fiscalização, fornecendo com qualidade o acesso aos serviços públicos 

previstos em lei. 

Em outras palavras, o SGD é um sistema composto de pessoas, órgãos 

ou instituições responsáveis pela promoção e proteção dos direitos das 

crianças e dos adolescentes. Outrossim, nenhum deles tem “autoridade 

suprema” sobre o outro. Ambos se complementam, formam um 

sistema incompleto que se une para atingir sua principal finalidade. O 

SGD é responsável por atuar na prevenção de situações de violação de 

direitos, bem como quando da ocorrência de violências. 11 

                                                 
11 A ideia central desse parágrafo foi elaborada a partir da leitura do texto: Política de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente estabelecida no ECA. Disponível em: 
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1216 . Acesso em: 
24/08/2016. 
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4 OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS QUE REGEM A POLÍTICA DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

O CONANDA, no ano de 2010, aprovou os princípios da Política Nacional 

dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil. Abaixo 

discorremos um pouco sobre cada um dos oito princípios, os quais 

devem ser seguidos para a efetiva garantia dos direitos desse público. 

4.1 UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS COM EQUIDADE E JUSTIÇA 

SOCIAL 

Todos os seres humanos são portadores da mesma condição de 

humanidade e sua igualdade é a base da universalidade dos direitos. 

Associar a ideia de universalidade, equidade e justiça social pressupõe 

reconhecer que a universalização de direitos em um contexto de 

desigualdades sociais especialmente pensando em âmbito municipal 

implica foco especial nos grupos mais vulneráveis12, neles se 

enquadram crianças e adolescentes. 

4.2 IGUALDADE E DIREITO A DIVERSIDADE 

Todo ser humano tem direito a ser respeitado e valorizado, sem ser 

discriminado por nenhum motivo. Associar a igualdade ao direito à 

diversidade significa reconhecer e afirmar a diversidade cultural, 

religiosa, de gênero e orientação sexual, físico-individual, étnico-racial 

e de nacionalidade, entre outras. 

4.3 PROTEÇÃO INTEGRAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

A proteção integral abrange o conjunto de direitos assegurados 

unicamente a crianças e adolescentes, por conta de sua condição 

                                                 
12 Vulnerabilidade significa a ausência ou a insuficiência de alguns bens, serviços, benefícios em 
áreas do território de abrangência, os quais deveriam, a princípio, estar à disposição de todo 
cidadão, por força da ação do Estado. 
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peculiar de pessoas em desenvolvimento. São direitos específicos que, 

conjuntamente, visam assegurar-lhes plenas condições para o seu 

desenvolvimento integral. 

4.4 PRIORIDADE ABSOLUTA 

A prioridade absoluta consiste em garantir para crianças e adolescentes 

a primazia em receber socorro, proteção e cuidados; a sua anteposição 

no atendimento e preferência na formulação e execução de políticas e 

na destinação de recursos públicos. 

Considerando o descrito acima, se faz necessário pensarmos e 

executarmos ações em todas as políticas públicas visando 

prioritariamente a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. 

4.5 RECONHECIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO 

SUJEITOS DE DIREITOS 

Crianças e adolescentes compreendidas enquanto sujeitos são 

detentores de todos os direitos inerentes a pessoa humana, embora o 

exercício de alguns lhes seja postergado em decorrência de sua 

condição de desenvolvimento. Por conta disso, também lhes deve ser 

dispensada maior proteção. Assim, crianças e adolescentes são 

detentores além dos mesmos direitos que os adultos, de alguns direitos 

especiais que lhes são concedidos em virtude de suas peculiaridades. 

4.6 DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, cada ente 

federado, União, Estado e Município passou a executar suas próprias 

ações, serviços e políticas. Neste contexto houve a divisão de 

responsabilidades e competências. 

Com o processo de descentralização, os três entes federados passaram 

a contribuir na gestão e financiamentoda da política, neste caso da 
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criança e do adolescente. Assim, existe o repasse da União e do Estado, 

outrossim, isso não exime o município da sua contribuição.  

O artigo 88 I do ECA c/c o art. 204 I da CF, estabelecem que em 

decorrência da municipalização das ações, serviços e políticas cabe aos 

municípios a criação e manutenção de programas específicos que 

permitam atender às peculiaridades e necessidades das crianças e 

adolescentes em seu território. A política de atendimento às crianças e 

adolescentes deverá ser formulada e implementada por meio da 

descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e a 

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

dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como 

a entidades beneficentes e de assistência social. Nesses termos, os 

municípios deverão construir suas redes de proteção locais subsidiados 

técnica e financeiramente pela União e o Estado. 

4.7 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

O controle social é desempenhado pela população, através de órgãos 

representativos, tais como os conselhos de direitos. A instituição 

desses espaços na área da criança e do adolescente está prevista no 

ECA. Os conselhos são espaços deliberativos de participação cidadã 

visando o efetivo andamento das políticas públicas, de composição 

paritária entre representantes governamentais e não governamentais. 

Através deles é realizado o controle das ações para a área correlata. 

Além de órgãos e instituições governamentais, também são 

responsáveis por executar parcela das políticas públicas, as entidades 

sociais ou instituições não governamentais (art. 204, inciso I da 

CF/1988). Nestes termos, o Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente, nas três esferas de governo, através de seus 

conselheiros, é responsável, além das funções já descritas, por 

fiscalizar o efetivo cumprimento dos princípios constantes no ECA. 
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4.8 INTERSETORIALIDADE E TRABALHO EM REDE 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA em seu artigo 86 

estabelece a necessidade de um trabalho articulado e intersetorial no 

atendimento á crianças e adolescentes, para que o mesmo seja 

desempenhado com a qualidade necessária. De acordo com o 

documento, a política de atendimento será implementada por meio de 

um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais no âmbito da União, dos Estado, Distrito Federal e 

Municípios. 

A concepção de intersetorialidade fundamenta-se 

no padrão relacional de trabalho entre setores, ou 

seja, enfatiza os vínculos entre os grupos, entre as 

burocracias, entre as políticas, exigindo um olhar 

para o trabalho produzido em conjunto, para atingir 

um objetivo comum. O prefixo “inter” indica o 

estabelecimento de relações. Este conceito, 

portanto, ultrapassa a ideia de simplesmente 

agregar ou acumular produtos ou ações de áreas 

diferentes e historicamente fragmentadas pelas 

especialidades de funções, bem como supera a 

abordagem isolada para tratar de problemas sociais 

complexos. A intersetorialidade rompe com modelos 

antigos de administração construindo novos 

desenhos organizacionais com estruturas de 

hierarquia plana e cooperativa. (PLANO DECENAL, 

2013, p. 79). 

Assim, os órgãos e entidades que compõe o SGD para crianças e 

adolescentes atuam de forma integrada e interdependente, 

construindo a rede de proteção para crianças e adolescentes de modo 

a promover e proteger os direitos desse público por meio da efetivação 
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de políticas públicas e de participação social. Desse modo, 

intersetorialidade e trabalho em rede são essenciais para efetivar a 

garantia de direitos desse público.  

4.9 MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Pensar em melhor interesse da criança e do adolescente pressupõe que 

os interesses desse público devem sempre ser considerados 

prioritários, ou seja, prevalecem em relação aos interesses de outros 

segmentos. Por exemplo, em situações de conflito, sempre prevalecerá 

a opinião da criança e do adolescente, salvo em casos de 

impossibilidade jurídica. 

Apesar desse principio ser mais utilizado em caso de necessidades 

judiciais ele também deve nortear as ações de legisladores, da 

administração pública e instituições privadas. Assim, ao serem 

formulados programas e políticas públicas para atendimento a infância 

e a adolescência, é necessário, primeiramente verificar se estas 

atendem ao seu melhor interesse. 
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5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE OURO VERDE DO OESTE - PR 

Esse capítulo tem como objetivo retratar e avaliar a realidade das 

crianças e adolescentes do município de Ouro Verde do Oeste para sua 

elaboração serão utilizados como base alguns documentos dentre eles: 

O Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do estado do 

Paraná e o Diagnostico Social de Ouro Verde do Oeste13, elaborado 

pela empresa Painel Pesquisas e Consultoria.  

Através do levantamento dos dados pretende-se visualizar os 

indicadores de maior vulnerabilidade social para que possam ser 

pensadas e aplicadas metas e ações para os próximos dez anos para 

área da infância e adolescência do município de Ouro Verde do Oeste, 

visando à garantia de seus direitos fundamentais14, para uma melhor 

sistematização dos dados, o capítulo será dividido em subitens de 

acordo com os direitos fundamentais. 

5.1 DADOS GERAIS 

A população de Ouro Verde do Oeste em 2010 correspondia há 5.692 

habitantes (dados do IBGE). No ano de 2014 a previsão do mesmo 

instituto é de 5.952 habitantes. No que se refere, a população de 

crianças e adolescentes, conforme pesquisa constante no Diagnostico 

Social, corresponde a 28,7% dos habitantes, sendo que a maior 

concentração desse público encontra-se no Distrito de São Sebastião, 

onde 31% da população têm entre 0 a 17 anos.  

No que se refere aos índices de Vulnerabilidade Social no município, 

conforme dados do IBGE 2010, 22% dos domicílios do município eram 

considerados adequados para habitação, de acordo com as exigências 

                                                 
13Os dados constantes no referido documento correspondem ao ano de 2014. O documento é 
composto de: Pesquisa Documental e de Campo. 
14Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos fundamentais são os seguintes: 
Vida e Saúde; Liberdade, Respeito e Dignidade; Profissionalização e Proteção no Trabalho; 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Convivência Familiar e Comunitária.  
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do IBGE. A região rural destacava-se negativamente no que se refere 

as condições de estrutura da moradia.  

Em 2014, o município avançou, pois, 54,5% dos domicílios passaram 

a ser considerado adequado, o que interfere de forma positiva na saúde 

da população (saneamento básico, água, esgoto).  

No quesito mulher responsável pelo domicilio, sem cônjuge, analfabeta 

e com filhos menores de 15 anos, a pesquisa da empresa Painel 

Instituto de Pesquisa, apontou um baixo índice de 0,8%. A Linha Gozzi 

uma das Linhas rurais do município, teve um indicador correspondente 

a 5,3%, destacando-se negativamente.  

Gráfico 1 - Famíla com mulheres responsáveis, sem cônjuge com filhos 

menores de 15 anos e analfabetas. 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base em dados extraídos do Diagnostico 

Social de Ouro Verde do Oeste (2014) 

Outra situação de vulnerabilidade envolvendo crianças e adolescentes 

é o Trabalho Infantil, o qual apresentou índices relevantes se 

considerarmos a Pesquisa realizada pela empresa Painel, onde 16,7% 

das famílias, afirmam ter crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil. É importante mencionar que a pesquisa com 
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adolescentes apontou como principal atividade exercida as tarefas 

domésticas.  

O Trabalho Infantil por sua vez, se configura quando a criança ou 

adolescente é responsável por realizar tais tarefas, mas, quando 

apenas as exercem em regime de colaboração, essas atividades não se 

configuram situação de trabalho infantil.  

Entretanto, considerando o índice apontado pela pesquisa a equipe 

responsável pela identificação das situações de trabalho infantil, 

deverá realizar busca ativa no município a fim identificá-las e 

posteriormente erradicá-las.  

No que se refere à gravidez na adolescência, a pesquisa apontou que 

apenas duas famílias da amostra, responderam positivamente a este 

questionamento. Sendo estas: Uma família do Centro 2 e a outra da 

Linha João Cruz. 

Apesar do número pouco expressivo de gravidez na adolescência que 

a pesquisa apresentou não se extingue a necessidade de trabalhar as 

questões voltadas ao tema com adolescentes do município, bem como 

divulgar métodos contraceptivos e os riscos de doenças sexualmente 

transmissíveis.  

Conforme dados acima, podem ser visualizados os índices mais 

expressivos ou relevantes de vulnerabilidade social15 que se 

apresentam no município de Ouro Verde do Oeste - Paraná e para 

minimizar ou erradicar essas situações é necessário que sejam 

pensadas e realizadas ações intersetoriais para os próximos anos que 

modifiquem a realidade social de crianças, adolescentes e famílias.  

                                                 
15Quando nos referimos a Vulnerabilidade Social de um município não podemos apenas 
considerar os índices mais alarmantes, mas também devem ser levados em conta os indicadores 
menos expressivos numericamente, mas, que não deixam de ser preocupantes. Por isso a 
importância em propor ações e metas para prevenção e até mesmo erradicação das situações 
de risco.  
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5.1.1 Direito a Vida e Saúde 

No ano de 2014, foram registradas em Ouro Verde do Oeste, conforme 

dados da empresa Painel Instituto de Pesquisas, apenas 2 (duas) 

mortes infantis. Entretanto, são poucos os nascimentos registrados, 37 

(trinta e sete), o que gerou uma taxa de mortalidade correspondente 

há 54,1, mortes por 1.000 nascidos vivos. O percentual de baixo peso 

é de 8,1% o que segue os padrões do Brasil (8,5%) e do Paraná 

(8,4%). 

Ouro Verde do Oeste, enquadra-se como município de pequeno porte 

1 e não possui hospitais, apenas, uma Unidade Básica de Saúde - UBS 

e os nascimentos raramente acontecem no território municipal, para 

contabilizar a taxa de natalidade é considerado o número de registros 

de nascimento em cartório realizado em Ouro Verde do Oeste - PR.  

 No que se refere à taxa de nascidos vivos por 1000 habitantes, o 

município registrou baixa taxa de natalidade no ano de referência, se 

comparado ao Brasil e ao Paraná, conforme apontado pelo DATASUL 

em 2013. 

Em relação à gravidez na adolescência, com base nos dados coletados 

pela empresa Painel Instituto de Pesquisa, o município de Ouro Verde 

do Oeste apresentou baixo índice de adolescentes grávidas no ano de 

2013. Já o percentual de nascidos vivos com baixo peso, segue os 

padrões estadual e federal.  

Tabela 1 - Comparação do número de nascidos vivos, gravidez na 

adolescência e baixo peso ao nascer. 

Unidade 

Geográfica 
Nascidos Vivos 

Gravidez na 

Adolescência 

Baixo Peso ao 

Nascer 

Município 6,5 1,2 8,1 

Estado 14,9 3,2 8,4 

União 14,5 3,3 8,5 
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Fonte: Dados extraídos do Diagnóstico Social de Ouro Verde do Oeste, 

Elaborado pela Painel Pesquisas e Consultoria. 

O Conselho Tutelar do município de Ouro Verde do Oeste no ano de 

2014, conforme pesquisa registrou 6 (seis) casos de violação de 

direitos à vida e saúde, o que corresponde a 3,7% por 1.000 

habitantes. Os casos registrados estão relacionados ao uso de álcool e 

drogas.  

5.1.2 Direito a Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Primeiramente, será abordado o direito à educação, conforme dados 

do Diagnostico Social de Ouro Verde do Oeste (IBGE 2010), as crianças 

entre 07 e 14 anos, que estão fora da escola correspondiam há 1,2%, 

índice baixo se consideramos o âmbito estadual (2,4%) e federal 

(3,3%). Considerando a população de 6 a 14 anos das zonas urbana e 

rural do município de Ouro Verde do Oeste, o maior índice de crianças 

fora da escola, se concentra na área rural de um total de 241 

habitantes, 5 estão fora da escola, totalizando 2,1%. Na cidade de um 

total de 583 habitantes, 5 estão fora da escola, o que gera um 

percentual de 0,8%. 

No que tange ao percentual de crianças e adolescentes de 10 a 17 

anos, não alfabetizados para Ouro Verde do Oeste, dados do (IBGE 

2010), apontavam 0,5%, comparado ao índice do Brasil (3,3%) e 

Paraná (1,1%), apesar de baixo, o índice não deve ser desconsiderado.  

Em relação da demanda do CMEI, relativas a crianças de 0 a 3 anos, 

apenas 42,7% estava sendo atendida no ano de 2010 (IBGE). Já na 

pré-escola de acordo com o mesmo instituto, 96,7% das crianças em 

idade correspondente a esse estágio de ensino, estão sendo atendidas 

pelo serviço, índice bem maior do que o apresentado no Brasil (80,1%) 

e no Paraná (73,3%). 
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Com base no senso (IBGE 2010) o município contava com um total de 

363 adolescentes entre 15 a 17 anos, sendo que, apenas 3,3% destes, 

frequentavam a Educação de Jovens e Adultos - EJA.  

Ainda na área de educação apresenta-se o percentual de alunos 

aprovados, reprovados e desistentes no município de Ouro Verde do 

Oeste, conforme senso escolar 2013. O índice de aprovação no referido 

ano, chegou a 95,2%, no quesito reprovação, constam 4,4% e o 

abandono, ocorreu em 0,4% dos casos, dados estes relativos ao Ensino 

Fundamental. 

Em relação aos atendimentos dos últimos anos (referência ao período 

de 2010 a 2015), destaca-se que houve um aumento como se pode 

visualizar na Tabela 2. 

Tabela 2 - Número de atendimentos na creche e na pré-escola no 

período de 2010 à 2015. 

Ano Creche Pré Escola 

2010 84 62 

2011 76 114 

2012 78 135 

2013 83 124 

2014 108 151 

2015 114 156 

Fonte: Secretaria Escolar. Dados extraídos do Plano Municipal de 

Educação de Ouro Verde do Oeste 2015/2025. 

Cabe mencionar que para o ano de 2016, foram realizadas 132 

matrículas na Pré-Escola e 130 matrículas no CMEI. Além disso, que o 

município de Ouro Verde do Oeste foi contemplado com a construção 

da super creche, o que possibilitou a ampliação do atendimento.16 

                                                 
16 No tópico rede de atendimento serão especificados os serviços ofertados pelo município para 
a área da criança e do adolescente nas diversas politicas públicas de Assistência Social, Saúde, 
Educação, Cultura e Esporte. 
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 No Ensino Médio, os índices de aprovação, reprovação e abandono, 

são respectivamente 86,9%; 9,5% e 3,6%. 

Apesar dos índices relativos à aprovação, reprovação e desistência do 

Ensino Fundamental e Médio do município de Ouro Verde do Oeste, 

serem inferiores ao índice nacional e estadual, o Conselho Tutelar, 

registrou no ano de 2014, alta taxa de atendimentos em relação à 

evasão escolar ou solicitação da escola, correspondente há 42,3 

ocorrências a cada 1.000 habitantes, por isso, não se exime a 

necessidade de um trabalho de busca ativa para que não haja 

percentual de evasão escolar. 

Os aspectos relacionados à Cultura, Esporte e Lazer, foram 

abordados na pesquisa de campo, parte constitutiva do Diagnostico 

Social de Ouro Verde do Oeste, onde foram entrevistados 178 

adolescentes de 12 a 18 anos, sendo 54,5% dos entrevistados do sexo 

masculino. O questionário foi elaborado pela empresa Painel Instituto 

de Pesquisa e apresentado aos técnicos das Secretarias para avaliação 

do documento, o qual posteriormente foi aplicado ao público em 

questão.  

Os participantes foram questionados se fazem parte de algum grupo 

social, sendo que 85 adolescentes (47,8%) não participam, 86 

adolescentes (48,3%) disseram participar e 7 adolescentes (3,9%) não 

responderam. Foram indagados ainda, de qual grupo fazem parte, 

sendo que, 62,8% disseram participar de atividades esportivas, 29,1% 

religiosa, 4,7% arte circense, 1,2% de atividades de contraturno, 1,2% 

atividades musicais e ainda, 4,7% outros.  

No que ser refere aos locais que frequentam, aparecem os seguintes: 

Praça mencionada por 89,3% dos entrevistados, Ginásio de Esportes 

81,5% e Biblioteca 38,2%.  

Em relação ao lazer, foram questionados sobre quais atividades 

realizam com mais frequência, sendo que, atividade mais mencionada 

foi assistir televisão, 64% dos casos e a menos praticada diariamente 

é estudar 9,65% e ler 4,5%. 



58 
 

 
 

Como pode-se observar nos últimos parágrafos, o local menos 

frequentado é a biblioteca e as atividades que realizam com menos 

frequência é estudar e ler. Desta forma, está posto à sociedade de Ouro 

Verde do Oeste, um grande desafio, renovar a forma de transmitir as 

informações, de uma maneira dinâmica, lúdica e clara. Por exemplo: A 

confecção de um jornal estudantil, elaborado semestralmente pelos 

alunos do Colégio Estadual e Municipal e até mesmo com a colaboração 

do CMEI, com orientação da equipe pedagógica das unidades, poderia 

ser uma alternativa de incentivo a leitura e uma forma de fazer com 

que os estudantes procurem com mais frequência a biblioteca, pois 

com o jornal lhes será instigado o habito da leitura e, 

consequentemente, o desejo de estudar.    

Como demandas para a cidade na área de lazer, os pontos mais 

apontados foram: Falta de piscina/parque aquático 18,1%; 

Urbanização/melhorar a cidade 15,3%; Campo de 

areia/sintético/quadra/ginásio 13,9%; Pista de skate/patins 12,5%. 

Além destes, outros pontos são mencionados por menos número de 

entrevistados. No entanto, não menos importante para diversificar as 

atividades de lazer existentes no município. Cabe ao poder público, 

pensar estratégias que permitam atender as necessidades da 

população infantojuvenil, permitindo-lhes uma melhor qualidade de 

vida. 

Vale mencionar que o campo sintético já foi construído e a cidade está 

sendo remodelada (calçamento e arborização). No que se refere a um 

parque aquático, considerando o porte do município, pode se afirmar 

que o município não comporta. 

 Entretanto, Ouro Verde do Oeste dispõe de um espaço de turístico e 

lazer: a Cachoeira Nossa Senhora Aparecida, onde pode ser praticado 

bóia-cross. Fica situada em um sítio, com churrasqueiras, área de 

camping, local para rapel e cachoeira. O ambiente é descontraído e 

familiar e propício para passar o dia, ou até mesmo acampar. Conta 
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com estacionamento não coberto, banheiro, chuveiro e trilha bem 

cuidada. O acesso ao local é de estrada rural de terra bem conservada. 

5.1.3 Direito à Convivência Familiar e Comunitária  

A empresa Painel Instituto de Pesquisa e Consultoria apontou no 

diagnóstico de Ouro Verde do Oeste, violação de direitos a convivência 

familiar e comunitária, conforme registros do Conselho Tutelar 

correspondem aos seguintes itens: Vandalismo, conflito familiar, 

alienação parental, acolhimento, dentre outros. 

Ainda segundo a mesma pesquisa, são raros os registros desse tipo de 

situação na área rural. Fato este, que pode estar relacionado à falta de 

divulgação ou de acesso as informações sobre os órgãos que a 

população deve procurar em caso de violação de direitos.  

Cabe o poder público incentivar a criação de associações de moradores 

no município e distrito de Ouro Verde do Oeste, com o objetivo de que 

tragam para a agenda pública em assembleia as reais demandas e 

dúvidas da população relacionadas à efetivação dos direitos e deveres. 

Através disso, será possível criar planos de ação que viabilizem o 

atendimento à sociedade.  

Na pesquisa de campo, realizada para o Diagnostico Social de Ouro 

Verde do Oeste, os adolescentes entrevistados foram questionados em 

relação ao convívio familiar, classificando-o como: Ótimo, bom, 

regular, ruim, péssimo e não sabe. A maioria dos entrevistados avalia 

o convívio com sua família como: Ótimo 47,8% e bom 43,3%, 

conforme Gráfico 2. Como exemplo de vida, a maior parte dos sujeitos 

da pesquisa consideram a mãe como ponto de referência 65,7%, em 

segundo lugar aparece a figura paterna com 42,1%, conforme Tabela 

3. Entretanto, um fator interessante é que em terceiro lugar, o 

professor é mencionado como exemplo de vida para os entrevistados, 

com 4,5%. Em ordem decrescente aparecem ainda: Amigo, ninguém, 

namorado (a), avô ou avó, atleta famoso, irmão ou irmã e tia.  
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Gráfico 2 - Convivência familiar. 

Fonte: Dados extraídos do Diagnóstico Social de Ouro Verde do Oeste, 

Elaborado pela empresa Painel Pesquisas e Consultoria. 

Tabela 3 - Exemplo de vida. 

Exemplo de Vida Quantidade 

Mãe 117 

Pai 75 

Professor 8 

Amigo 4 

Ninguém 4 

Namorado (a) 3 

Avó / Avô 3 

Atleta famoso 2 

Irmão / Irmã 2 

Tia 1 

Respondentes 178 

Fonte: Dados extraídos do Diagnóstico Social de Ouro Verde do Oeste, 

Elaborado pela empresa Painel Pesquisas e Consultoria. 

5.1.4 Direito à Liberdade, Respeito e Dignidade 

Conforme dados do Diagnóstico Social de Ouro verde do Oeste (2014), 

no que se refere ao Direito a Liberdade, Respeito e Dignidade, todas 

as violações em relação a estes direitos, registradas no Conselho 

85
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Tutelar ocorreram na área urbana (Centro 1 e 2). A violência física é a 

mais registrada, sendo que a cada 1.000 crianças e adolescentes 20 

são vitimas desse tipo de violência. No entanto, o índice maior de 

violação dos direitos refere-se a situação de negligência 30,1 por mil 

habitantes. 

É possível verificar que os registros de violência física e negligencia são 

os mais recorrentes. Isso não significa que a prática de violência 

psicológica, por exemplo, ocorra poucas vezes, o fato é que, por não 

deixar marcas visíveis pelo corpo, podem ser consideradas pela 

população como de menor relevância. Contudo as implicações 

psicológicas desse tipo de violência necessitam ser tratadas e 

trabalhadas pelos profissionais de forma a levar ao conhecimento da 

população os tipos de violência e suas conseqüências para o 

desenvolvimento infanto-juvenil. 

Considerando o exposto acima, é de fundamental importância a 

proposição de ações de enfrentamento a violência, que visem a 

sensibilização da comunidade de maneira que seja possível identificar 

as formas de violência e tenham conhecimento dos canais de denúncia. 

5.1.5 Direito à Profissionalização e Proteção no Trabalho 

No que se refere ao Trabalho infantil o Diagnóstico Social de Ouro 

Verde do Oeste apontou altos índices nesse quesito (19,4%), sendo 

eles maiores que no País (12,6) e no Estado (16,4). Em 2010, conforme 

dados do IBGE constavam 5,0% de casos de trabalho infantil na faixa 

etária de 10 a 13 anos. No que se refere aos registros de trabalho 

infantil em 2014, no Conselho Tutelar consta apenas um caso. O 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI atendeu no ano 

de referência um total de 25 casos 4,0%. 

As crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são 

retiradas dessa condição através de sua inserção em atividades do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (do qual 
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trataremos mais adiante), de forma a ocupar seu tempo ocioso em 

atividades que fortaleçam os vínculos familiares e sociais. No Cadastro 

Único17das famílias essa situação também fica evidenciada. 

É de suma importância que os técnicos do município realizem 

levantamento de dados para verificar a atual incidência de trabalho 

infantil no município para que os casos sejam identificados, 

territorializados, prevenidos ou erradicados. 

                                                 
17O cadastro único é uma ferramenta que atua no cadastramento e atualizações de dados de 
famílias de diferentes municípios, destinado a pessoas de baixa renda. O cadastro deve estar no 
nome do titular familiar, esta pessoa deve ser responsável por prestar as informações sobre a 
família. O titular do cadastro pode ser qualquer um dos integrantes, que seja maior de 16 anos, 
tenha CPF e titulo de eleitor, recomenda-se que esta posição seja ocupada por uma mulher 
preferencialmente a mãe.  Para se cadastrarem, as famílias devem ter renda de meio salário 
mínimo para cada membro ou ganhar ate 3 salários mínimos de renda mensal total. Os 
programas que e benefícios que utilizam o cadastro único são: Bolsa família, programa minha 
casa minha vida, bolsa verde, programa de erradicação do trabalho infantil, fomento, carteira do 
idoso, aposentadoria para pessoas de baixa renda, programa Brasil carinhoso, programa de 
cisternas, telefone popular, pro jovem adolescente, carta social, tarifa social de energia elétrica, 
passe livre para pessoas com deficiência e inserção de taxas em concursos públicos. 
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6 REDE DE ATENDIMENTO 

A partir deste item será apresentada a rede de serviços que atende 

crianças e adolescentes do Município de Ouro Verde do Oeste, 

apresentando os serviços desenvolvidos por cada instituição.18 

6.1 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

6.1.1 Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS 

A Secretaria Municipal de Assistência Social é responsável pela Gestão 

de Serviços, Programas e Projetos na sua área de atuação, são funções 

essenciais da Gestão em âmbito municipal, conforme previsto na NOB-

RH/SUAS (2011, p. 36) as seguintes: Gestão do Sistema Municipal de 

Assistência Social; Coordenação da Proteção Social Básica19; 

Coordenação da Proteção Social Especial20; Planejamento e 

Orçamento; Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social; 

Gerenciamento dos Sistemas de Informação; Monitoramento e 

Controle da Execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios; 

Monitoramento e Controle da Rede Socioassistencial; Gestão do 

Trabalho; Apoio às Instâncias de Deliberação. No município de Ouro 

Verde do Oeste, a Secretaria de Assistência Social conta com os 

seguintes profissionais: Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Psicólogo, Assistente Social, Auxiliar Administrativo e Assistente 

Administrativo. Compõe a rede de serviços na área de Assistência 

Social, as instituições que seguem:  

                                                 
18Cabe mencionar que os serviços e instituições listadas em sua maioria não atendem apenas 
crianças e adolescentes, através destes são atendidos também outros públicos como: adultos, 
idosos, pessoas com deficiência entre outros, no entanto será enfatizado nesse documento o 
atendimento prestado a crianças e adolescentes. 
19 A Proteção Social Básica é composta pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, 
bem como as entidades socioassistenciais a ele vinculadas – CEMAF 1 e 2, dos quais trataremos 
mais adiante. 
20 O município de Ouro Verde do Oeste não possui Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS, o qual é responsável pelo atendimento da proteção social especial 
de média complexidade, por isso o atendimento ao público desse serviço é realizado pelos 
profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social. 



64 
 

 
 

 

6.1.2 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

 O CRAS constitui-se na unidade pública estatal responsável pela oferta 

de serviços e execução de ações de Proteção Social Básica em seu 

território de abrangência. Ouro Verde do Oeste conta com um CRAS, 

com capacidade de atendimento de 2.500 famílias, atualmente tendo 

referenciadas aproximadamente 500 famílias (ano de 2016). Conforme 

preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009, 

p. 5) compõe a Proteção Social Básica, dentre eles: o serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, Serviço de Proteção 

Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. 

O principal Serviço desenvolvido pelo CRAS é o PAIF que consiste em: 

[...] trabalho social com famílias, de caráter 

continuado, com a finalidade de fortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 

vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos 

e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 

Prevê o desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições das famílias e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, por meio de 

ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. 

[...]. As ações do PAIF não devem possuir caráter 

terapêutico (TIPIFICAÇÃO, 2009, p. 6). 

Ainda de acordo com a legislação supracitada, são prioritários do 

serviço os seguintes usuários: famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda e benefícios assistenciais; Famílias que 

atendem os critérios dos referidos programas e benefícios, mas, que 

ainda não foram contempladas; Famílias em situação de 

vulnerabilidade decorrentes de dificuldades vivenciadas por algum de 
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seus membros; Pessoas com deficiência ou idosas que vivenciam 

situação de vulnerabilidade e risco social.  

Através do trabalho desenvolvido pelos profissionais do CRAS em 

relação ao PAIF, espera-se contribuir para redução de situações de 

vulnerabilidade no território de abrangência do CRAS, além disso, a 

prevenção dos riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

aumento de acesso aos serviços socioassistenciais e setoriais; melhoria 

da qualidade de vida das famílias residentes no município.  

Outro serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV, sempre realizado em grupo, 

complementa o trabalho social com famílias, visa prevenir a ocorrência 

de risco social. Através da intervenção social planejada de modo a 

estimular e orientar usuários na construção e reconstrução de sua 

história, bem como, suas vivencias individuais e coletivas. Cabe 

mencionar, que existem grupos prioritários para inserção no SCFV, 

sendo estes: Crianças de até 6 anos; crianças e adolescentes de 6 a 

15 anos; adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e idosos(as) com idade 

igual ao superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social.  

Neste documento será especificado o público prioritário de crianças e 

adolescentes atendidos pelo SCFV, conforme relatório quantitativo das 

situações extraído do SISC:  

Tabela 4 - Crianças e Adolescentes em Situações Prioritárias. 

Situações Prioritárias de Atendimentos 

Número de 

atendimentos 

Em Situação de Isolamento 0 

Trabalho Infantil 15 

Vivência de violência e/ou negligência 14 

Fora da escola ou com defasagem escolar superior 

a 2 (dois) anos 0 

Em Situação de acolhimento 2 

Em cumprimento de MSE em Meio Aberto 8 
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Egressos de MSE 4 

Situação de Abuso e/ou Exploração Sexual 2 

Com Medida de Proteção do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA 1 

Crianças e adolescentes em situação de rua 0 

Vulnerabilidade no que diz respeito a pessoa com 

deficiência 2 

Fonte: Dados extraídos do SISC, em 13 de Setembro de 2016. 

 

É importante mencionar que os relatórios do SISC são trimestrais e 

que atualmente (Setembro de 2016), não há nenhuma criança ou 

adolescente em situação de acolhimento em Ouro verde do Oeste, 

também o número de adolescentes em cumprimento de MSE em meio 

aberto também está reduzindo, sendo que estão sendo atendidos no 

momento 5 (cinco) adolescentes. 

Além dos serviços acima citados, o CRAS também oferta o Serviço de 

Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas, o referido serviço tem por objetivo:  

[...] a prevenção de agravos que possam provocar 

o rompimento de vínculos familiares e sociais dos 

usuários. Visa a garantia de direitos, o 

desenvolvimento de mecanismos para inclusão 

social, a equiparação de oportunidades e a 

participação e o desenvolvimento da autonomia das 

pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir 

de suas necessidades e potencialidades individuais 

e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão 

e o isolamento (TIPIFICAÇÃO, 2009, p. 16). 

No que se refere aos usuários do serviço supracitado, pode-se 

mencionar em especial as pessoas que recebem o benefício de 
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prestação continuada e os membros de famílias que são beneficiarias 

dos programas de transferência de renda.  

O que se espera é que o serviço contribua na prevenção de situações 

de risco, por exemplo, isolamento, violência, violações de direitos e 

acolhimento institucional; Redução de ocorrências, agravamento ou 

reincidência; Pessoas com deficiência e idosas inseridas em serviço e 

oportunidades; Aumento do acesso a serviços socioassistenciais 

setoriais; Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CEMAF 1) e 

(CEMAF 2).  

O SCFV é ofertado pelo CRAS, mas também por Entidades 

Socioassisteciais a ele referenciadas. O Centro Municipal de 

Atendimento a Criança, ao Adolescente e a Família – CEMAF 1 e CEMAF 

2. 

A Entidade Socioassistencial – CEMAF 1 atendeu no ano de 2014 um 

total de 49 crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos. Cabe mencionar 

que a referida instituição atende o público de 9 a 17 anos, porém no 

ano de referência da pesquisa o adolescente mais velho tinha 15 anos.  

Gráfico 3 - Atendimentos no CEMAF em 2014. 
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Fonte: Dados elaborados com base no Diagnóstico Social de Ouro 

Verde do Oeste, Elaborado pela empresa Painel Pesquisas e 

Consultoria. 

Considerando as matrículas no ano de 2016, o CEMAF1 está atendendo 

30 crianças e adolescentes, no total, sendo, 6 (seis) no período 

matutino e 24 (vinte e quatro) no período vespertino.  Sendo que o 

número de meninos e meninas é igual, o que pode ser constatado no 

Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Matrículas realizadas no CEMAF em 2016. 

Fonte: Gráfico elaborado com base em dados extraídos das fichas de 

matrículas do ano de 2016. 

A Entidade Socioassistencial - CEMAF 2, atendeu no ano de 2014, um 

total de 45 crianças, a maioria com 7 anos (35,6%). 
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Gráfico 5 - Atendimentos no CEMAF em 2014. 

 

Fonte: Dados extraídos do Diagnóstico Social de Ouro Verde do Oeste, 

Elaborado pela Painel Pesquisas e Consultoria. 

Dentre os motivos do ingresso nas instituições podem ser citadas: 

procura espontânea; busca ativa; encaminhamento socioassistencial e 

encaminhamento das demais políticas públicas. 

No ano de 2016, considerando o número de matriculas realizadas no 

CEMAF 2, estão sendo atendidas um total de 30 crianças no serviço, 

sendo que no período matutino tem-se 12 (doze) e no período 

vespertino 18 (dezoito) crianças, sendo 14 (catorze) meninos e 16 

(dezesseis) meninas, o que pode ser verificado no Gráfico 6.  
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Gráfico 6 - Matriculas no CEMAF em 2016. 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base em dados extraídos das fichas de 

matriculas do ano de 2016. 

As entidades socioassistenciais, CEMAF 1 e CEMAF 2, atualmente estão 

funcionando no mesmo espaço físico, visto que o Município está em 

fase de adequação do serviço para ser ofertado conforme preconizado 

pelas legislações vigentes que normatizam o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

Vale ressaltar que Ouro Verde do Oeste realizou o aceite formal pelo 

gestor municipal para o reordenamento do SCFV que deve ocorrer até 

dezembro de 2017. O reordenamento implica na adoção de novos 

parâmetros para o cofinanciamento federal de acordo com a resolução 

da Comissão Intergestores Tripartite - CIT de 201321.  

Ainda em relação ao SCFV este deve ser ofertado para crianças de até 

6 anos, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, para adolescentes 

e jovens de 15 a 17 anos22. 

                                                 
21 I – Realizar o Aceite Formal pelo gestor municipal e do Distrito Federal; 
II – Estar habilitado em gestão básica ou plena do SUAS, exceto o Distrito Federal; 
III – Possuir CRAS implantado e em funcionamento, cadastrado no Cadastro Nacional do 
Sistema Único de Assistência Social – CadSUAS; 
IV – Ter Serviço em funcionamento de acordo com o disposto na Resolução CIT nº 01/2013. 
22 O SCFV também deve ser ofertado para idosos, cabe resaltar que o atendimento é realizado 
nas dependências do CRAS local. 
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Com o reordenamento do serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (2009) espera-se contribuir na redução de 

ocorrências de situações de vulnerabilidade social; prevenção da 

ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

aumento do acesso aos direitos socioassistenciais; melhoria de 

qualidade de vida dos usuários e suas famílias. Ainda para os jovens 

de 15 a 17 anos, visa-se que conheçam as instâncias de denúncia e 

recursos em caso de violação de seus direitos; aumento do número de 

jovens autônomos e participantes da vida familiar e comunitária, 

conhecedores de seus direitos e deveres; através de intersetorialidade 

reduzir os índices de violência entre os jovens, uso/abuso de drogas; 

doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. 

6.1.3 Serviços de Proteção Social Especial ofertados no Município de 

Ouro Verde do Oeste – PR 

Apesar de o Município de Ouro Verde do oeste não possuir estrutura 

de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 

os técnicos contratados para atuarem junto a SMAS também 

desenvolvem atividades e atendimentos da Proteção Social Especial de 

média e alta complexidade respectivamente, sendo eles: o Programa 

de Medidas Socioeducativas e o atendimento técnico a Casa Abrigo 

“Anjos de Ouro”, além de outros atendimentos correlatos a essa área.  

6.1.4 Programa de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – PMSE 

O Programa de Medidas Socioeducativas em meio aberto executadas 

no Município de Ouro Verde do Oeste é executado pela equipe técnica 

do Órgão Gestor de Assistência Social, o referido serviço atende 

adolescentes de 12 a 18 anos, excepcionalmente até os 21 anos em 

cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) 

e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 
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Tais Medidas são impostas judicialmente. De acordo com a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, o serviço já mencionado deve 

prover atenção e acompanhamento ao público atendido de forma a 

contribuir para o acesso a direitos e resignificação dos valores na vida 

pessoal e social dos adolescentes e jovens. Deve-se responsabilizar o 

adolescente pelo ato infracional praticado, porém os direitos e 

obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e 

normativas específicas para o cumprimento da medida. 

Para operacionalização da Medida imposta a equipe elabora 

inicialmente o Plano Individual de Atendimento – PIA. Participam desse 

processo, o adolescente e a família, nele estão contidos objetivos e 

metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida, seus 

objetivos futuros e demais necessidades e interesses do adolescente. 

O acompanhamento dos adolescentes acontece semanalmente, em 

caso de PSC, os adolescentes são encaminhados aos pólos 

credenciados para cumprimento da medida imposta. Além disso, os 

adolescentes em LA e PSC são acompanhados pela equipe técnica, 

encaminhados a cursos profissionalizantes ofertados pelo Município, 

conforme disponibilidade e habilidades dos mesmos. 

Cabe mencionar que a PSC, constitui-se em tarefas gratuitas, de 

interesse geral e com jornada máxima de 8 (oito) horas semanais. As 

atividades não devem prejudicar a frequência escolar nem a jornada 

de trabalho do adolescente. 

Ouro Verde do Oeste, conta com um Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo com vigência de 2014 a 2023, o documento foi 

elaborado com base na Lei nº 12.594/2012 de 18 de janeiro de 2012, 

a qual institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 

SINASE, que regulamenta a execução das Medidas Socioeducativas em 

âmbito Nacional e estabelece parâmetros comuns para sua execução 

em todos os Estados e Municípios brasileiros.  

O referido Plano contempla ações de todas as políticas sociais setoriais 

visando o atendimento aos adolescentes em cumprimento de Medidas 
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Socioeducativas, bem como de suas famílias, buscando a efetivação 

dos direitos previstos nas legislações vigentes relativas à infância e 

adolescência. 

No ano de 2015, foram atendidos 14 adolescentes pelo PMSE, os quais 

cometeram atos infracionas. Conforme dados extraídos das fichas de 

entrevista inicial e Planos Individuais de Atendimento (PIA) – anexo 

A23. 

 Podemos afirmar que no ano mencionado anteriormente, os 

adolescentes que cumpriram Medidas Socioeducativas eram 

predominantemente do sexo masculino, totalizando 10 (dez) dos 14 

(catorze) adolescentes em cumprimento. A idade predominante é dos 

15 (quinze) aos 17 (dezessete) anos, totalizando 9 (nove) 

socioeducandos. Os demais contemplam a faixa etária dos13 (treze) e 

14 (catorze) anos. Apenas 01 (um) dos adolescentes quando da 

realização de entrevista inicial já havia completado maioridade, 18 

(dezoito) anos. 

Em relação à Medida Socioeducativa aplicada e julgada a mais 

adequada para o caso, a Prestação de Serviços a Comunidade obteve 

destaque, sendo aplicada para 11 (onze) adolescentes, dois deles 

tiveram aplicação de outra medida cumulada a esta, sendo elas, LA ou 

Matrícula e Frequência Escolar ou ainda, as duas. Aos demais casos, 

totalizando 3 (três) aplicou-se a medida concernente em LA. 

O grau de escolaridade dos socioeducandos é predominante o Ensino 

Fundamental Incompleto, totalizando 08 (oito) adolescentes. Com 

Ensino Fundamental Completo, 01 (um) adolescente. Vale ressaltar 

que alguns deles, estavam cursando durante o cumprimento da 

medida. Em 04 (quatro) casos a escolarização contempla Ensino Médio 

Incompleto. Na documentação arquivada de 01 (um) dos adolescentes 

não apresenta informação referente ao grau de escolaridade. 

                                                 
23 No anexo A pode ser visualizado o perfil dos adolescentes que estiveram em cumprimento de 
Medidas Socioeducativas no ano de 2015, as demais considerações feitas neste tópico referem-
se aos dados analisados no referido ano. 
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No que se refere à situação trabalhista dos adolescentes, que 

estiveram em cumprimento no ano de 2015, podemos mencionar que 

em 05 (cinco) casos, a resposta foi positiva e estes mesmos 05 (cinco) 

realizavam o trabalho de maneira informal. Os demais adolescentes 

apresentaram resposta negativa quando questionados sobre a situação 

trabalhista.  

Considerando as informações acima relacionadas as questões 

trabalhistas, apresenta-se as seguintes necessidades: A importância 

de instituir-se cursos profissionalizantes aos adolescentes; 

Encaminhamento ou Implantação no Município do Programa Jovem 

Aprendiz.  

6.1.5 Casa Abrigo “Anjos de Ouro”: Instituição de acolhimento para 

crianças e adolescentes 

A entidade de acolhimento Casa Abrigo “Anjos de Ouro” foi implantada 

no município de Ouro Verde do Oeste no dia 31 de Julho de 2010 e 

desde então, atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos 

incompletos de ambos os sexos. No entanto diante da Nota Técnica 

referente a Expansão Qualificada e Reordenamento dos Serviços de 

Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens, até 21 anos, tema 

da Resolução nº 23 do CNAS, publicada em Setembro de 2013. Cabe 

mencionar que o município tem até 2017 para realizar as adequações 

necessárias ao reordenamento dos serviços de acolhimento.24 

Ao ingressar na instituição de acolhimento é preenchida pelos técnicos 

a Guia de Acolhimento Institucional da criança ou adolescente. A partir 

de então a família do acolhido também passa a ser acompanhada, mas, 

efetivamente pela equipe.  

Um dos primeiros procedimentos após o ingresso na instituição e o 

preenchimento da Guia, é a elaboração do Plano Individual de 

                                                 
24Tais adequações devem envolver os seguintes pontos: Porte e Estrutura; Recursos Humanos; 
Gestão do Serviço; Metodologias de Atendimento; Gestão de Rede.  
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Atendimento – PIA do acolhido. O documento é preenchido através de 

dados coletados, com a família, o infante ou adolescente, bem como, 

por meio de pesquisa documental.  

Enquanto a criança ou adolescente encontra-se em situação de 

acolhimento, além de realizar as atividades de rotina, como: 

Escolarização, encaminhamento para médico, atendimento psicológico 

e atividades voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. São permitidos passeios os quais são acompanhados 

pela equipe técnica, ou realizados pela criança ou adolescente para a 

família de origem, extensa ou substituta (salvo em casos de 

determinação judicial em contrário). 

Ainda é necessário aprimorar o atendimento para crianças e 

adolescentes em situação de acolhimento e este aprimoramento requer 

o reordenamento dos serviços pra que possam ser atendidas jovens 

excepcionalmente até 21anos. 

Quanto aos atendimentos prestados no ano de 2015, estiveram em 

situação de acolhimento um total de 12 crianças e/ou adolescentes de 

ambos os sexos e com motivos distintos que levaram a medida 

protetiva, como se pode visualizar nos gráficos a seguir 25: 

 

  

                                                 
25 O gráfico referente as situações de acolhimento do município no ano de 2015, foram 
elaborados com base apenas no sexo e faixa etária dos acolhidos, não foram mencionados os 
motivos dos acolhimentos visto que, o município é de pequeno porte e poderia identificar a 
criança ou adolescente em questão. 
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Gráfico 7 - Crianças e adolescentes em situação de acolhimento por 

sexo. 

 

Fonte: Dados extraídos das Guias de Acolhimento e Desligamento dos 

usuários do serviço no ano de 2015. 

Gráfico 8 - Crianças e adolescentes em situação de acolhimento por 

faixa etária. 

 

Fonte: Dados extraídos das Guias de Acolhimento e Desligamento dos 

usuários do serviço no ano de 2015. 
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 Para a elaboração dos gráficos acima, foram considerados tanto 

crianças e adolescentes que foram acolhidos no ano de 2015, quanto 

os que foram desligados da instituição no referido ano, mas acolhidos 

em anos anteriores, permanecendo até 2015. A equipe considerou 

inviável apresentar os motivos que levaram ao acolhimento de tais 

crianças e adolescentes em decorrência do porte do município, para 

não incorrer o risco de identificação do acolhido. 

6.1.6 Conselho Tutelar – CT 

Os Conselhos Tutelares no Brasil foram instituídos através da Lei 8.069 

de 13 de Julho de 1990, o ECA. O órgão é responsável por zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente em âmbito 

municipal. 

O Município de Ouro Verde do Oeste conta com1 (um) Conselho 

Tutelar, localizado na Rua Porto Alegre nº 532. – Centro, o qual está 

vinculado administrativamente a SMAS. O órgão é composto por 5 

(cinco) membros, os quais são eleitos pela comunidade, e em conjunto 

decidem sobre qual medida de proteção é a mais adequada para cada 

caso. Devido ao seu trabalho de fiscalização a todos os entes de 

proteção (Estado, comunidade e família), o Conselho goza de 

autonomia funcional, não tendo nenhuma relação de subordinação com 

qualquer outro órgão do Estado. 

O mandato dos conselheiros é de 4 (quatro) anos, permitida 1(uma) 

recondução mediante processo de escolha, que atualmente ocorre de 

forma unificada. O inicio do mandato ocorre no dia 10 de Janeiro do 

ano subseqüente a eleição (art.139, inciso I – ECA). 

 As atribuições do CT estão previstas nos artigos 131 a 139 do ECA, 

entretanto deixando a cargo da legislação municipal as regras de seu 

funcionamento. Em Ouro Verde do Oeste, o funcionamento do CT está 

regulamentado pela Lei 685/2015. 
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Foi realizado o levantamento dos atendimentos desse órgão referente 

ao ano de 2015, por faixa etária, os quais estão descritos no Gráfico 9. 

Gráfico 9 - Atendimentos no Conselho Tutelar. 

 

Fonte: Dados repassados pelo Conselho Tutelar, atendimentos 

referentes ao ano de 2015. 

Como se pode verificar, os atendimentos do Conselho Tutelar 

totalizaram 373 (trezentos e setenta e três) no ano de 2015, sendo 

que a faixa etária com maior número de atendimentos corresponde é 

dos 13 aos 18 anos. 

Os atendimentos do CT referem-se a situações de: negligência, 

abandono, trabalho infantil, evasão escolar, violência física, sexual ou 

psicológica dentre outros casos de violação de direitos de crianças e 

adolescentes. 

6.2 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 

OESTE - PR 

A rede Municipal de Ensino de Ouro Verde do oeste está estruturada 

conforme disposto nas legislações pertinentes à área, CF de 1988 e 
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suas alterações posteriores e Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996 e alterações posteriores.  

6.2.1 Educação Infantil  

Conforme dados do Plano Municipal de Educação de Ouro Verde do 

Oeste (2015 – 2025), no que tange a Educação Infantil a mesma 

compreende o atendimento à criança de até cinco anos de idade, em 

seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social em 

complemento a ação da família e comunidade, a organização dessa 

fase educacional está distribuída em creche, para crianças de até três 

anos e pré-escola de quatro a cinco anos. 

Para atender a Educação Infantil, o Município de Ouro Verde do Oeste 

conta um Centro Municipal de Educação Infantil do Programa de 

Reestruturação e aquisição de equipamentos para a Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA), tipo b, que atende 

crianças de zero a três anos (etapa creche). A pré-escola é atendida 

pelas escolas municipais, sendo uma na zona urbana (Escola Municipal 

Padre Arnaldo Janssen) e outra na zona rural (Escola do Campo São 

Sebastião). 

6.2.2 Ensino Fundamental e Médio 

O Ensino Fundamental conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB estabelece matrícula obrigatória dos seis 

aoscatorze anos. No município de Ouro Verde do Oeste, o Ensino 

Fundamental é de responsabilidade da Rede Municipal 1º a 5º ano e 

pela Rede Estadual de Ensino do 6º ao 9º ano.  

Na escola urbana a estrutura física e instalações atende aos requisitos 

de acessibilidade, equipamentos e recursos didáticos de boa qualidade. 

A escola do campo por sua vez, atende o Ensino Fundamental da Rede 

Municipal e Estadual. A estrutura física do estabelecimento de ensino 
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apresenta defasagens, porém, dispõe de recursos didáticos e 

equipamentos de boa qualidade.   

O Ensino Médio consiste na etapa final da educação básica, com 

duração mínima de três anos, sendo parte da educação obrigatória dos 

quinze aos dezessete anos. Em Ouro Verde do Oeste é ofertado no 

Colégio Estadual Ouro Verde. Segue abaixo tabela referente ao número 

de alunos concluintes do Ensino Médio no período de 2010 a 2014. 

Tabela 5 - Número de alunos concluintes do Ensino Médio no período 

de 2010 a 2014. 

Ano Rede Estadual 

2010 67 

2011 78 

2012 58 

2013 53 

2014 72 

Fonte: Secretaria do Colégio Estadual de Ouro Verde do Oeste: Plano 

Municipal de Educação de Ouro Verde do Oeste (2015 – 2025). 

 

Cabe mencionar que no ano de 2015, o número de alunos concluintes 

do Ensino Médio, conforme informações repassadas pela coordenação 

do Colégio Estadual totalizou 55 (cinquenta e cinco) alunos.  

6.2.3 Educação Especial 

No que se refere à educação especial, o município de Ouro Verde do 

Oeste não possui escolas especializadas, esta modalidade de ensino é 

ofertada em parcerias com instituições sem fins lucrativos do município 

de Toledo - PR, sendo estas: Escola Especial Bem-Me-Quer mantida 

pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, Associação 

de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos – APADA e Centro de 

Atendimento Especializado para Deficientes Visuais – CAEDV.  
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6.2.4 Alfabetização 

A Alfabetização é uma etapa primordial para o desenvolvimento 

infantil, e por isso, em 2007 foi implantado o currículo básico para as 

escolas municipais da Região Oeste do Paraná e o 1º (primeiro) e 2º 

(segundo) ano do Ensino Fundamental, foram organizados em ciclo. 

Em 2012 aderiu-se ao Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, 

visando que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos 

de idade. 

6.2.5 Educação em tempo Integral 

No que se refere à Educação em Tempo Integral ainda não está sendo 

ofertada e regulamentada no Município de Ouro Verde do Oeste. O que 

existe é uma parceria com Departamento de Esporte e Cultura, os 

quais ofertam alguns projetos onde é possível a inserção de crianças 

por meio da matrícula, nos projetos ofertados nos quais tenham 

interesse. 

O município de Ouro Verde do Oeste, ainda enfrenta desafios na área 

educacional, mas, o maior objetivo dos profissionais é garantir 

condições de aprendizagem para todos os alunos da Rede Pública 

Municipal.  

6.2.6 Educação de Jovens e Adultos – EJA 

Os adolescentes ainda são atendidos na modalidade de Educação para 

Jovens e Adultos – EJA está modalidade de ensino é ofertado no 

município de Ouro Verde do Oeste, a um público na faixa etária dos 15 

(quinze) aos 73 (setenta e três) anos, no período noturno, na Escola 

Municipal Padre Arnaldo Janssen. Cabe mencionar que o abandono 

nesta modalidade de ensino é frequente, pois, a maioria dos alunos 

trabalham no período diurno e sentem-se desmotivados em cumprir a 

carga horária escolar noturna. 
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Segue tabela referente aos atendimentos do EJA no município. 

Tabela 6 - Atendimentos do EJA no município. 

Ano Rede Municipal 

2010 29 

2011 45 

2012 42 

2013 11 

2014 15 

2015 10 

 Fonte: Tabela extraída do Plano Municipal de Educação de Ouro Verde 

do Oeste 2015/2025. 

No que se refere ao atendimento do EJA na Rede Estadual de Ouro 

Verde do Oeste, segue tabela abaixo: 

Tabela 7 - Atendimento do EJA na Rede Estadual. 

Ano Curso 

Nº de 

Matriculados Disciplina 

2010 Fundamental 08 Arte 

2010 Fundamental 12 Ciências 

2010 Fundamental 19 Ed. Física 

2010 Fundamental 22 História 

2010 Médio 12 Arte 

2010 Médio 16 Biologia 

2010 Médio 23 Física 

2010 Médio 27 Química 

2010 Médio 24 História 

2011 Fundamental 15 Geografia 

2011 Fundamental 18 Inglês 

2011 Médio 15 Português 

2011 Médio 15 Inglês 

2011 Médio 16 Ed. Física 
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2011 Médio 23 Matemática 

2012 Fundamental 12 Português 

2012 Fundamental 16 Matemática 

2012 Médio 09 Química 

2012 Médio 10 Física 

2012 Médio 11 História 

2012 Médio 10 Geografia 

2012 Médio 13 Sociologia 

2012 Médio 12 Filosofia 

2013 Fundamental 23 Arte 

2013 Fundamental 21 Ed. Física 

2013 Fundamental 23 História 

2014 Fundamental 26 Geografia 

2014 Fundamental 31 Ciências 

2015 Fundamental 19 Matemática 

2015 Fundamental 20 Inglês 

Fonte: Tabela extraída do Plano Municipal de Educação de Ouro Verde 

do Oeste 2015/2025. 

6.3 CULTURA E ESPORTE 

Os projetos de Cultura e Esporte atendem além de crianças e 

adolescentes outras faixas etárias, porém neste documento serão 

apresentados apenas os voltados para a área correlata. No ano de 

2014, participaram do Projeto violão um total de 65 crianças e 

adolescentes participaram do projeto, sendo 55,4% meninas. 

Na área da Cultura são ofertados o Projeto Violão e Projeto Coral.  Já 

no Esporte são ofertados projetos de Dança, Ginástica Rítmica, 

Futebol, Futsal e Badminton. Conforme Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Categorias culturais ofertadas. 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base em dados extraídos do Diagnóstico 

Social de Ouro Verde do Oeste, referente ao ano de 2014, Painel 

Instituto de pesquisa. 

6.4  A POLITICA DE SAÚDE EM OURO VERDE DO OESTE - PR 

A elaboração deste tópico foi subsidiada por informações extraídas do 

Plano Municipal de Saúde 2013-2017 e demais informações coletadas 

pelos profissionais de saúde membros do Comitê Interinstitucional de 

Elaboração, Implementação do Plano Decenal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Ouro Verde do Oeste - PR. 

Para o atendimento na área de Saúde o Município de Ouro Verde do 

Oeste conta com uma Unidade Básica de Saúde – UBS, localizada na 

Rua Colômbia, nº 221. As analises clinicas são realizadas por três 

laboratórios particulares conveniados ao Sistema Único de Saúde – 

SUS de município vizinho. 

O Município também conta, com 1 (uma) farmácia, 1 (uma) clínica de 

fisioterapia, também conveniados. Além disso, através do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná - CISCOPAR está unido 
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a outros 18 municípios da Região Oeste, oferecendo consultas de 

especialidades médicas de média e alta complexidade. 

No que diz respeito aos serviços ofertados Ouro Verde do Oeste conta 

com a referência do Hospital Bom Jesus, localizado na cidade de 

Toledo, o qual oferece atendimento médico 24 horas em sobreaviso, 

para urgência e emergência. O hospital conta com serviços de 

internamento, clinica cirúrgica, pediátrica e obstétrica. São oferecidos 

para a população e exames como: Raio X, ultrassonografia, ECG, 

colposcopia, endoscopia, colonoscopia entre outros. 

A Assistência de Urgência e Emergência é atendida através do Serviço 

Móvel de Urgência – SAMU, o qual teve sua implantação iniciada em 

2003 por meio da portaria 1864/GM do Ministério da Saúde, Secretaria 

da Saúde do Estado do Paraná e Secretarias Municipais de Saúde, 

organizadas macrorregionalmente. 

6.4.1 Vigilâncias no Município de Ouro Verde do Oeste - PR 

6.4.1.1 Vigilância Sanitária 

Para execução dos serviços de vigilância sanitária o município dispõe 

de funcionário efetivo, de nível superior, capacitado em ações básicas. 

A atividade é municipalizada e desenvolvida de acordo com 

pactuações.  

Também conta com funcionário contratado de nível superior (farmácia) 

e está prevista a contratação de profissional de nível médio. 

No município são desenvolvidas atividades e ações básicas e de media 

complexidade: fiscalização de produtos, meio ambiente, exercício 

profissional, controle de atividades relativas a saúde, vigilância da 

qualidade da àgua e dos alimentos, medicamentos, produtos 

veterinários e agrotóxicos, estabelecimentos de ensino e de estética. 

As ações de alta complexidade são de competência do Estado. 
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6.4.1.2 Vigilância Epidemiológica 

Conforme descrito no Plano Municipal de Saúde (2013, p.22), as 

atividades do programa de Vigilância Epidemiológica são desenvolvidas 

por profissional de nível superior e médio, os quais são responsáveis 

por realizar a busca ativa, notificação e investigação dos casos 

apoiados pela  ESF, pela 20ª Regional de Saúde e Departamentos 

envolvidos com a epidemiologia. 

6.4.1.3 Cobertura Vacinal 

Quanto a cobertura vacinal em menores de 1 (um ano) a Secretaria de 

Saúde forneceu os seguintes dados: 

Tabela 8 - Coberturas Vacinais. 

Coberturas Vacinais em menores de 1 ano de idade por tipode vacinas 

Munic
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123

,08 

88 112

,82 

84 107

,69 

80 102

,56 

66 84,

62 

86 110

,26 

73 93,

59 

Total 78 96 
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,08 
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,82 

84 107

,69 
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,56 

66 84,

62 

86 110

,26 

73 93,

59 

Fonte: Programa Nacional de Imunizações: Dados atualizados em 

22/09/2016, para o período de Janeiro à Dezembro.  
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6.4.1.4 Taxa de Natalidade 

 A taxa de natalidade referente ao ano de 2015, conforme dados 

fornecidos pela SMS correspondeu a 12,85 por mil habitantes. 

6.4.1.5 Taxa de Mortalidade No Nascimento 

No ano de 2015, foi registrado no município de Ouro Verde do Oeste 

um total de 77 (setenta e sete) nascidos vivos e houve o registro de 

um óbito, de uma criança e 01 (um) mês de vida, conforme dados da 

SMS.  

6.5 INSTITUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS  

6.5.1 Associação de Proteção à Maternidade Infância e Família – APMIF 

Os dados fornecidos pela APMIF apontam que a referida instituição no 

ano de 2015 realizou as ações apresentadas na Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. 

Tabela 9 - Ações realizadas pela APMIF. 

AÇÕES REALIZADAS OBJETIVO 

IDADE DA 

CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE 

Encaminhamento e auxilio 

financeiro para 18 (dezoito) 

consultas e exames 

neurológicos para crianças e 

adolescentes de 04 (quatro) a 

12 (doze) anos. 

Proporcionar que todas as 

crianças e adolescentes 

tenham condições de 

igualdade na 

aprendizagem.26 

04 (quatro) à 

12 (doze) 

anos. 

Atendimento a 04 (quatro) 

crianças na faixa etária de 0 

(zero) a 6 meses com leite NAN. 

Possibilitar as crianças um 

desenvolvimento saudável, de 
0 a 06 meses. 

                                                 
26  A APMIF atendeu crianças nas quais foi constatada pela psicopedagoga necessidade de 
tratamento com neuropediatra e que integram famílias vulneráveis do município. 
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acordo com prescrição 

médica. 

Fornecimento de roupas de 

inverno e verão, calçados e 

cobertores para 480 

(quatrocentas e oitenta) 

crianças e adolescentes. 

Vestir bem as crianças e 

adolescentes do município e 

protegê-las do frio.27 

0 a 17 anos. 

Encaminhamento de 2 (duas) 

gestantes de risco com 

especialista e exames. 

Gestante de risco em situação 

vulnerável, para que a criança 

nascesse com saúde. 

Gestante 

Atendimento de 12 (doze) 

gestantes com enxoval de bebê. 

Oferecer tranquilidade a mãe 

e conforto ao bebe através do 

fornecimento do kit bebê. 

0 à 4 meses. 

Atendimento de 04 (quatro) 

crianças com berço. 
Oferecer conforto ao bebê. 0 à 2 anos 

Fornecimento de 02 (dois) 

carinhos de bebê. 

Proporcionar conforto a 

criança e auxilio à mãe para 

levar o filho ao CMEI. 

01 à 04 anos 

Oferta de 48 (quarenta e oito) 

cestas básicas para famílias 

com crianças e adolescentes. 

Suprir a necessidade 

emergencial básica de 

alimentação para a família. 

0 à 17 anos 

Atendimento à 28 (vinte e oito) 

crianças e adolescentes com 

aviamento de receita médica 

Recuperar a saúde de crianças 

e adolescentes de famílias de 

baixa renda que não possuíam 

condições financeiras para 

adquirir os medicamentos. 

0 à 17 anos 

Fonte: Dados fornecidos pela Associação de Proteção à Maternidade a 

Infância e a Família referente ao ano de 2015. 

 

                                                 
27 A APMIF realizou campanha do agasalho e recebeu 6.000 (seis mil) peças de roupas doadas 
do LAIONS CLUBE de Toledo – Paraná. Toda a população carente do município foi atendida 
através dessa ação.  
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Os atendimentos prestados pela APMIF no ano de 2015 em favor de 

crianças e adolescentes totalizaram 598 (quinhentos e noventa e oito). 

6.5.2 Pastoral da Criança 

Conforme dados repassados pela Pastoral da Criança 

referente ao número de atendimentos do ano de 2015, a referida 

instituição atendeu 475 (quatrocentas e setenta e cinco) crianças de 0 

a 6 anos e 40 (quarenta) gestantes. 

Dentre os serviços ofertados pela Pastoral da Criança podem 

ser citados os seguintes: Celebração da Vida, a qual acontece uma vez 

ao mês. No mesmo dia, acontece a Pesagem das crianças em parceria 

com a Secretaria Municipal de Saúde e, além disso, são realizadas 

palestras por algum dos profissionais da Assistência Social do 

Município, os quais repassam informações sobre a Pastoral da Criança 

e temas variados referente a Política de Assistência Social no Município, 

bem como outros temas de interesse da população atendida. 

Atualmente, (2016) a equipe de apoio composta pelos Lideres 

da Pastoral da Criança totalizam 50 (cinqüenta) pessoas voluntárias, 

as quais realizam visitas domiciliares para as famílias inscritas no 

serviço, orientando-as de acordo com suas necessidades. 
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7 PLANO DE AÇÃO 

Neste capítulo será apresentado o Plano de Ação, o qual contempla o 

planejamento das ações de todos os entes responsáveis pela garantia 

de Direitos das crianças e adolescentes no município de Ouro Verde do 

Oeste - PR. 

O referido plano está dividido por eixo, sendo estes correspondentes 

aos direitos fundamentais previstos no ECA, quais sejam:  Vida e 

Saúde; Direito à Liberdade, ao respeito e à Dignidade; Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária; Direito à Educação, à Cultura ao 

Esporte e ao Lazer; Direito à Profissionalização e a Proteção no 

Trabalho. Também foi acrescido ao Plano de Ação um sexto eixo: 

Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia de Direitos. 28   

O Plano de Ação está estruturado em um quadro com as seguintes 

informações: objetivos, ações, metas, prazo de execução; 

monitoramento com prazo e indicador de resultados, responsáveis, 

corresponsáveis além de constar a fonte de recursos de onde serão 

retirados os recursos financeiros necessários para execução das ações. 

 

                                                 
28 O sexto eixo é baseado no Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado 
do Paraná. Visto que, foi acordado com os membros do Comitê, tomar como base para 
elaboração do Plano Municipal, o documento estadual. 
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Quadro 1 - Eixo 1 - Direito à Vida e a Saúde. 

N

º 

OBJETIVO

S 

AÇÕES METAS PRAZO 

DE 

EXECUÇÃ

O 

MONITORAMENTO RESPONSÁVEI

S / 

CORRESPONDE

NTES 

FONTE DE 

RECURSO 
INDICADOR 

DE 

RESULTADOS 

PRAZO 

0

1 

Preparar 

profissionai

s da área 

de saúde 

para 

atuação em 

programas 

referentes 

ao tema, 

Prestar 

atendimento 

prioritário 

para 

crianças, 

adolescentes 

e pessoas 

com 

deficiência.  

Atender a 

demanda 

espontânea

. 

2018 

2021 

2024 

Número de 

crianças e 

adolescentes 

atendidos.  

2025 SMS Fundo 

Municipal 

de Saúde 
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visando 

fortalecer o 

atendiment

o integral a 

saúde no 

município, 

especialme

nte às 

crianças e 

adolescent

es.  

Realizar 

consultas de 

pré-natal as 

gestantes do 

município. 

Priorizando o 

atendimento 

de gestantes 

adolescentes

.  

60% das 

mães com 

filhos 

nascidos 

vivos, com 

no mínimo 

07 (sete) 

consultas 

de pré-

natal 

realizada. 

Ação 

Contínua 

já em 

execução. 

Número de 

pré-natais 

realizados. 

A/C SMS  

ESF 

Fundo 

Municipal 

de Saúde.  

Criar 

protocolo 

clínico para 

atendimento 

de urgências 

a crianças e 

adolescentes 

Protocolos 

clínicos 

implantado

s.  

 

 

2020 Protocolos 

clínicos 

implantados.  

 

 

 

A/C a 

partir 

de 

2020. 

SMS 

Enfermeiras 

Unidade Básica 

de Saúde.  

Fundo 

Municipal 

de Saúde.  
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na Unidade 

de Pronto 

Atendimento 

– UPA do 

município de 

Toledo/PR.  

  

 

Ofertar 

capacitação 

para os 

profissionais 

da área de 

saúde do 

município, 

envolvidos 

no 

atendimento 

à gestantes 

na rede de 

75% dos 

profissionai

s 

capacitados

.  

 

 

 

 

 

Conforme 

demanda.  

Número de 

profissionais 

capacitados.   

A/C 

confor

me 

deman

da.  

20ª Regional de 

Saúde 

SMS 

 

Fundo 

Municipal 

de Saúde.  
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atenção e 

serviços, 

bem como 

viabilizar a 

participação 

em outros 

municípios 

da região, 

caso 

ocorram. 

 

 

Estratificar 

recém-

nascidos 

conforme 

protocolo de 

classificação 

de risco, 

determinand

95% dos 

recém-

nascidos 

cadastrado

s. 

 

 

Já 

executado

s. 

 

Número de 

recém-

nascidos 

cadastros.  

 

 

 

A/C 

 

 

 

 

 

SMS 

 

 

 

 

 

Fundo 

Municipal 

de Saúde. 



95 
 

 
 

o a linha de 

cuidado, 

conforme 

Guia Mãe 

Paranaense e 

apresentação 

dos dados 

pelos 

responsáveis 

ao CMDCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratar 

através de 

concurso 

público, 

profissional 

fonoaudiólog

o para o 

atendimento 

Contrataçã

o de 1 (um) 

profissional

. 

2021 Profissional 

contratado via 

concurso 

público.  

2021 SMS  

Departamento 

de Recursos 

Humanos.   

Recursos 

Próprios.  



96 
 

 
 

a crianças e 

adolescentes 

na UBS de 

Ouro Verde 

do Oeste. 

Dar 

continuidade 

ao 

atendimento 

psiquiátrico 

prioritário a 

crianças e 

adolescentes

, através do 

Consórcio 

Intermunicip

al de Saúde 

Conforme 

demanda. 

Já 

executado. 

Número de 

crianças e 

adolescentes 

atendidos, 

conforme 

demanda. 

A/C SMS. Fundo 

Municipal 

de Saúde. 



97 
 

 
 

Costa Oeste 

do Paraná – 

CISCOPAR.  

 

Manter 

média de 

consultas 

médicas nas 

especialidad

es básicas, 

em especial 

para crianças 

e 

adolescentes

. 

0,44 

consultas 

médicas 

por 

habitante/a

no. 

Já 

executado. 

Consultas 

médicas 

executadas. 

A/C SMS Fundo 

Municipal 

de Saúde.  



98 
 

 
 

0

2 

Ampliar a 

cobertura 

das Ações 

de Saúde 

Bucal na 

UBS de 

Ouro Verde 

do Oeste. 

Equipe para 

atuar na área 

de saúde 

bucal.  

Uma equipe 

de ESB. 

2017 Crianças e 

adolescentes 

atendidos pelo 

serviço, 

conforme 

demanda. 

A/C a 

partir 

de 

2017. 

SMS  

ESB  

Fundo 

Municipal 

de Saúde.  

Dar 

continuidade 

as atividades 

do bebê 

clínica para 

atendimento 

odontológico 

de crianças 

de 6 meses a 

5 anos.  

Uma equipe 

de ESB 

disponível, 

visando 

atender 

50% dos 

bebês. 

Já 

executado.  

50% dos bebês 

atendidos 

como forma de 

prevenção.  

A/C ESB  

SMS 

Fundo 

Municipal 

de Saúde.  



99 
 

 
 

0

3 

Sensibilizar 

a 

população, 

especialme

nte 

crianças e 

adolescent

es, através 

de 

campanhas

, quanto à 

importânci

a da saúde 

de 

qualidade.  

Fornecer 

equipe de 

apoio 

multidisciplin

ar, através 

do Programa 

Saúde na 

Escola para 

atendimento 

às crianças e 

adolescentes

.  

100% das 

escolas 

selecionada

s dentro do 

programa. 

Já 

executado. 

Ações 

realizadas nas 

escolas 

selecionadas.  

A/C SMS  

PSE 

Fundo 

Municipal 

de Saúde.  

Realizar 

campanhas 

de caráter 

educativo e 

preventivo: 

Doenças 

Uma 

abordagem 

social. 

Já 

executada. 

Campanhas 

realizadas. 

A/C SMS em parceria 

com outras 

secretarias.  

Recursos 

Próprios.  



100 
 

 
 

Sexualmente 

Transmissíve

is; 

Antidrogas; 

Álcool; 

Gravidez na 

adolescência

, entre 

outros.  

Realizar 

teste de 

acuidade 

visual e 

pesagem 

com todos os 

alunos da 

rede 

municipal.  

      



101 
 

 
 

Fonte: Comitê Interinstitucional de Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano Decenal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Município de Ouro Verde do Oeste – PR. 
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Quadro 2 - Eixo 2 - Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. 

N

º 

OBJETIVO

S 

AÇÕES METAS PRAZO 

DE 

EXECUÇ

ÃO 

MONITORAMENTO RESPONSÁVEIS 

/ 

CORRESPONDE

NTES 

FONTE DE 

RECURSO 
INDICADOR 

DE 

RESULTADOS 

PRAZ

O 

0

1 

Fortalecer 

as ações do 

Comitê de 

Combate a 

Violência 

do 

Município 

de Ouro 

Verde do 

Oeste. 

Mapear no 

município, 

através da 

pesquisa de 

campo o 

número de 

crianças e 

adolescentes 

vítimas de 

violência.  

 

Promover 

capacitação 

aos 

membros do 

Comitê para 

melhor 

identificar as 

situações de 

violência, 

especialmen

te práticas 

contra 

crianças e 

2018 

2021 

2024 

2027 

Mapeamento 

trienal 

realizado.  

Trienal

. 

Secretaria 

Municipal de 

Finanças e Rede 

de Serviços 

Municipal. 

Recursos 

próprios. 



103 
 

 
 

adolescentes

. 

Implantar e 

implementar 

as políticas 

públicas para 

o 

enfrentamen

to a violência 

contra 

crianças e 

adolescentes

.  

Políticas 

implementad

as e em 

execução. 

Ação 

contínua 

a partir 

de 2017.  

Políticas 

implantadas e 

implementadas

.  

2026. SMAS e Afins.  Recursos 

próprios. 

Desenvolver 

projetos 

educativos, 

Realizar 

atividades 

anuais, 

Anual e 

contínuo.  

Diminuir o 

índice de 

violência no 

Anual 

e 

Comitê de 

Combate à 

Violência 

Recursos 

próprios.  



104 
 

 
 

sobre os 

tipos de 

violência, 

através de 

oficinas, 

palestras, 

conferências, 

seminários, 

debates, uso 

de 

tecnologias, 

redes de 

comunicação

, junto as 

instituições 

de 

atendimento 

a criança e 

referente ao 

tema, 

abrangendo 

crianças e 

adolescentes 

da rede 

regular de 

ensino e do 

SCFV.  

município de 

Ouro Verde do 

Oeste.  

contín

uo.  

SMAS e demais 

Secretarias.  



105 
 

 
 

ao 

adolescente.  

0

2 

Minimizar 

e/ou 

erradicar 

os casos de 

Trabalho 

Infantil do 

Município 

de Ouro 

Verde do 

Oeste. 

Atualizar 

mapeamento 

das situações 

de trabalho 

infantil no 

município de 

Ouro Verde 

do Oeste, 

através de 

pesquisa de 

campo. 

 

Identificar 

100% das 

crianças e 

adolescentes 

do município 

que se 

encontram 

em situação 

de trabalho 

infantil, bem 

como 

encaminhá-

las ao SCFV.  

2018 

2021 

2024 

 

Situações de 

trabalho 

infantil do 

município 

identificadas e 

encaminhadas.  

2025 SMAS e Secretaria 

Municipal de 

Finanças. 

Recursos 

próprios.  



106 
 

 
 

Encaminhar 

os casos 

identificados 

para 

atualização 

do Cadastro 

Único (caso 

necessário). 

 

100% dos 

casos 

identificados 

que 

necessitem 

atualização 

cadastral, 

encaminhad

os.  

Contínuo. Encaminhamen

tos realizados.  

Contin

uo 

SMAS e demais 

Secretarias 

 

Inserir as 

crianças e 

adolescentes 

em situação 

de trabalho 

infantil no 

Serviço de 

Convivência 

e 

100% dos 

casos de 

trabalho 

infantil 

identificados 

inseridos no 

SCFV. 

Contínuo Crianças e 

adolescentes 

em situação de 

Trabalho 

Infantil 

encaminhadas 

ao SCFV. 

Contín

uo 

SMAS SCFV e 

próprios 



107 
 

 
 

Fortalecimen

to de 

Vínculos - 

SCFV 

 

0

3 

Qualificar o 

Serviço de 

Medidas 

Socioeduca

tivas no 

Município 

de Ouro 

Verde do 

Oeste. 

Contratar 

profissional 

pedagogo 

para atuar no 

Programa de 

Medidas 

Socioeducati

vas. 

Contratar 

um 

pedagogo 

para os 

Serviços de 

Proteção 

Social 

Especial. 

2018 Profissional 

contratado. 

2018 Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Próprios. 

0

4 

Conhecer a 

realidade 

do 

Município 

Alimentar o 

SIPIA CT 

WEB, de 

forma a 

Lançar 

100% dos 

casos 

Contínuo.  Casos de 

violência 

identificados e 

Contín

uo 

CT e SMAS. ------------ 



108 
 

 
 

de Ouro 

Verde do 

Oeste, no 

que se 

refere a 

situações 

de 

violência 

praticadas 

contra a 

criança e o 

adolescent

e e 

aprimorar 

ações de 

enfretamen

to. 

construir um 

banco de 

dados 

referente as 

situações de 

violência 

contra 

crianças e 

adolescentes 

praticadas no 

município. 

atendidos 

pelo CT.  

lançados no 

SIPIA. 



109 
 

 
 

0

5 

Desenvolve

r ações de 

educação 

no trânsito 

para 

crianças e 

adolescent

es do 

município, 

principalme

nte com os 

envolvidos 

em atos 

infracionais 

relacionado

s a crimes 

previstos 

no Código 

de Trânsito 

Distribuir 

folders nas 

escolas 

municipais e 

estaduais 

sobre 

educação no 

trânsito.  

Distribuir 

500 

(quinhentos) 

folders por 

ano.  

A partir 

de 2018. 

Ações 

desenvolvidas  

Ação 

anual 

a 

partir 

de 

2018. 

SMAS, SMECE e 

demais 

Secretarias. 

Recursos 

Próprios  

Realizar 

palestras ou 

cursos 

voltados 

para a 

educação no 

trânsito. 

Especialment

e para 

adolescentes 

Atingir 65% 

de crianças e 

adolescentes

, entre 10 e 

17 anos, que 

estão 

frequentand

o o 

estabelecime

A partir 

de 2018. 

Crianças e 

adolescentes 

entre 10 e 17 

anos, 

informados 

sobre as Leis 

de Trânsito.  

A/C a 

partir 

de 

2018. 

SMAS 

SMECE 

Escola Municipal 

Colégio Estadual 

Recursos 

Próprios.  



110 
 

 
 

Brasileiro, 

encaminha

dos pelo 

poder 

judiciário. 

 

envolvidos 

com práticas 

de atos 

infracionais 

desta 

natureza.  

nto de 

ensino.  

 Fonte: Comitê Interinstitucional de Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano Decenal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Município de Ouro Verde do Oeste – PR. 
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Quadro 3 - Eixo 3 - Direito à Convivência Familiar e Comunitária. 

N

º 

OBJETIVO

S 

AÇÕES METAS PRAZO 

DE 

EXECUÇÃ

O 

MONITORAMENTO RESPONSÁVEI

S / 

CORRESPONDE

NTES 

FONTE DE 

RECURSO 
INDICADOR 

DE 

RESULTADOS 

PRAZO 

0

1 

Reordenar 

o Serviço 

de 

Acolhiment

o 

Institucion

al para 

crianças e 

adolescent

es de Ouro 

Verde do 

Contratar 

cuidador 

social para 

atuar no 

serviço de 

acolhimento 

conforme 

preconizam 

as normas 

técnicas. 

 

Contratar 

cuidador 

social 

através de 

concurso 

público, 

para atuar 

na Entidade 

de 

Acolhiment

o, de 

acordo com 

o disposto 

2017 Serviço de 

Acolhimento 

para crianças e 

adolescentes 

reordenado 

conforme 

normas 

vigentes. 

 

2018 SMAS e 

Secretaria 

Municipal de 

Planejamento. 

Recursos 

Próprios e 

cofinanciam

ento 

Estadual. 



112 
 

 
 

Oeste – 

Paraná.  

 

 

 

 

na NOB RH 

SUAS. 

Implantar e 

implementar 

projeto de 

reintegração 

na 

comunidade 

de crianças e 

adolescentes 

em situação 

de 

acolhimento 

institucional, 

com 

Capacitar a 

Rede de 

Serviço e 

intensificar 

o trabalho 

em Rede e 

as relações 

com a 

equipe do 

Serviço 

Auxiliar da 

2020 Projeto 

implantado e 

em execução, 

trabalho em 

Rede 

qualificado.  

Contínu

o a 

partir 

de 

2020. 

SMAS e demais 

Secretarias.  

Recursos 

Próprios e 

cofinanciam

ento 

Estadual. 



113 
 

 
 

articulação 

das políticas 

públicas para 

o 

atendimento 

familiar, 

principalmen

te e 

preferencial

mente por 

meio do PIA 

e critérios 

objetivos de 

atendimento 

à família. 

 

Infância – 

SAI. 



114 
 

 
 

Adquirir 

material 

didático para 

os 

profissionais 

e livros 

infantis para 

o 

desenvolvim

ento do 

trabalho com 

as crianças e 

adolescentes 

acolhidos. 

 

 

 Conforme 

demanda. 

 

Conforme 

demanda. 

Material 

adquirido e 

trabalho 

desenvolvido. 

2026 Secretaria 

Municipal de 

Finanças e 

SMAS. 

Recursos 

Próprios. 



115 
 

 
 

Dar 

continuidade 

ao Projeto 

“Fazendo 

História”, 

com as 

crianças e 

adolescentes 

em situação 

de 

acolhimento 

no Município. 

 

Registrar a 

história de 

100% das 

crianças e 

adolescente

s do 

Município 

de Ouro 

Verde do 

Oeste que 

passarem 

pelo serviço 

de 

acolhiment

o. 

Em 

execução  

desde 

2016. 

 

Contínuo. 2026 Equipe técnica 

da Instituição de 

Acolhimento.  

 

Recursos 

Municipais, 

rubrica 

orçamentári

a Casa 

Abrigo.  



116 
 

 
 

Capacitar de 

forma 

continuada 

os agentes 

envolvidos 

direta e 

indiretament

e com o 

atendimento 

à família, 

através da 

realização de 

seminários, 

oficinas e 

reuniões 

sistematizad

as, visando o 

atendimento 

Formular e 

executar o 

plano de 

capacitação 

continuada 

para os 

profissionai

s que 

atuam 

direta ou 

indiretame

nte no 

atendiment

o familiar.   

A partir de 

2018. 

Profissionais 

qualificados 

para o 

atendimento às 

famílias.  

Anual a 

partir 

de 

2018. 

SMAS e demais 

Secretarias.  

Recursos 

Municipais, 

rubrica 

orçamentári

a Casa 

Abrigo. 



117 
 

 
 

familiar 

qualitativo.  

Habilitar 

profissionais 

que atuam 

no Serviço de 

Acolhimento, 

bem como os 

demais 

profissionais 

da rede 

municipal, 

para 

qualificação 

de sua 

Capacitar 

75% dos 

profissionai

s da Rede 

de Serviço 

do 

Município.  

 

 

Contínuo  

Profissionais 

capacitados 

para atuação 

com crianças e 

adolescentes 

do Serviço de 

Acolhimento. 

Continu

o 

Secretaria de 

Finanças e SMAS 

Recursos 

Municipais. 



118 
 

 
 

atuação com 

as crianças e 

adolescentes

, através de 

palestras, 

minicursos, 

capacitações

. 

 

Implantar e 

efetivar 

Comissão 

Municipal de 

Garantia da 

Convivência 

Familiar. 

 

Comissão 

instituída e 

em 

funcioname

nto. 

2019 Comissão 

instituída e 

com atuação 

efetiva. 

2020 SMAS e demais 

Secretarias. 

Recursos 

Próprios. 



119 
 

 
 

Atualizar a 

legislação 

Municipal 

referente ao 

acolhimento 

excepcional 

de jovens até 

21 anos. 

Manter 

atualizada 

a legislação 

Municipal 

referente 

ao 

acolhiment

o de 

crianças e 

adolescente

s. 

Contínuo. Legislações 

atualizadas 

conforme 

demanda. 

Contínu

o 

Equipe Técnica 

Casa Abrigo e 

Assessoria 

Jurídica do 

município. 

--------- 

0

2 

Reordenar 

o Serviço 

de 

Convivênci

a e 

Fortalecime

nto de 

Realizar 

capacitações 

aos 

profissionais 

que atuam 

no Serviço de 

Convivência 

Ofertar no 

mínimo 

uma 

capacitação 

por ano aos 

profissionai

s 

Capacitaçã

o anual, a 

partir de 

2017. 

100% dos 

profissionais 

que atuam no 

serviço, 

capacitados.  

Anual a 

partir 

de 

2017. 

SMAS Recursos 

Próprios.  



120 
 

 
 

Vínculos, 

ofertado 

pelo 

Município, 

de acordo 

com as 

normas 

legais, 

visando 

sua 

qualificaçã

o. 

e 

Fortalecimen

to de 

Vínculos. 

 

vinculados 

ao SCFV. 

Construir 

novo espaço 

para a oferta 

do Serviço de 

Convivência 

e 

Fortalecimen

to de 

Vínculos para 

crianças e 

adolescentes

, o qual 

Qualificar e 

ampliar o 

atendiment

o do 

Serviço de 

Convivênci

a e 

Fortalecime

nto de 

Vínculos.  

 

2022. 

 

Serviço 

reordenado de 

acordo com as 

normas 

vigentes. 

 

 

 

2023. Secretaria 

Municipal de 

Finanças e SMAS 

Recursos 

próprios 



121 
 

 
 

acontece 

atualmente 

nas 

Entidades 

Socioassiste

nciais, 

vinculadas 

ao Centro de 

Referência 

de 

Assistência 

Social – 

CRAS. 

Ampliar o 

número de 

vagas 

ofertadas no 

SCFV para 

Atender a 

demanda 

reprimida. 

2018 Vagas 

ampliadas de 

forma a 

atender em 

quantidade e 

2020 SMAS, 

Secretaria 

Municipal de 

Finanças.  

SCFV e 

Próprios. 



122 
 

 
 

crianças e 

adolescentes

.  

qualidade o 

público 

prioritário. 

Contratação 

de oficineiro 

para atuar no 

Serviço de 

Convivência 

e 

Fortalecimen

to de 

Vínculos, 

ministrando 

oficinas, 

conforme 

demanda.  

Contratar 

oficineiro 

conforme 

demanda.  

A partir de 

2018. 

Profissionais 

contratados. 

A partir 

de 

2018. 

Todas as 

secretarias. 

SCFV e 

Próprios.  



123 
 

 
 

Contratar 

profissionais 

qualificados 

para auxiliar 

crianças e 

adolescentes 

com 

necessidades 

especiais nas 

Entidades 

Socioassiste

nciais. 

 

Contratar 

profissionai

s 

qualificados

, conforme 

demanda 

de 

atendiment

o. 

Conforme 

demanda. 

Contratação e 

qualificação 

profissional 

realizada. 

Confor

me 

deman

da. 

Secretaria 

Municipal de 

Recursos 

Humanos, 

Secretaria 

Municipal de 

Finanças.  

Recursos 

Próprios, 

SCVF.  

Contratar 

pedagogo 

exclusivo 

para orientar 

os agentes 

Contrataçã

o de 1 (um) 

profissional 

para atuar 

no serviço.  

2018  Profissional 

contratado.  

2018 Secretaria 

Municipal de 

Recursos 

Humanos e 

Secretaria 

Recursos 

próprios; 

SCFV.  



124 
 

 
 

envolvidos 

no 

Planejament

o das ações 

voltadas ao 

Serviço de 

Convivência 

e 

Fortalecimen

to de 

Vínculos – 

SCFV.  

 

Municipal de 

Finanças.  

0

3 

Aprimorar 

os espaços 

comunitári

os do 

município, 

Melhorar a 

iluminação e 

a segurança 

do Parque de 

Rodeio e 

Manutençã

o e 

monitoram

ento dos 

espaços 

Contínuo.  Espaços mais 

iluminados e 

seguros. 

Contínu

o  

Secretaria de 

Obras, 

Habitação e 

Urbanismo. 

Secretaria 

Municipal de 

Administraç

ão e 

Secretaria 



125 
 

 
 

frequentad

o por 

crianças e 

adolescent

es.  

também de 

outros 

espaços de 

uso 

comunitário.  

públicos 

municipais.  

Municipal de 

Finanças.  

0

4 

Implantar 

projeto 

comunitári

o para 

plantio de 

mudas 

(plantas 

medicinais, 

árvores) no 

município. 

Disponibilizar 

um terreno e 

um 

profissional 

para 

acompanhar 

o projeto.  

Atender 

crianças e 

adolescente

s no 

projeto.  

2020 Espaço 

disponibilizado 

e atendimentos 

realizados. 

Anual a 

partir 

de 

2020. 

SMECE 

SMAS e demais 

Secretarias.  

Recursos 

Próprios 

Fonte: Comitê Interinstitucional de Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano Decenal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Município de Ouro Verde do Oeste – PR. 
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Quadro 4 - Eixo 4 - Direito à Educação, Cultura, Esporte e ao Lazer. 

N

º 

OBJETIVOS AÇÕES METAS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO RESPONSÁVEI

S / 

CORRESPONDE

NTES 

FONTE DE 

RECURSO INDICADO

R DE 

RESULTAD

OS 

PRAZO 

0

1 

Ofertar 

ensino de 

musical 

gratuito e 

com 

qualidade, 

visando o 

desenvolvim

ento 

intelectual, 

moral e 

social.  

Dar 

continuidade 

e fortalecer o 

ensino de 

música 

(violão) e 

canto (coral) 

e outros. 

Possibilitand

o a 

diminuição 

dos riscos 

sociais.  

Atingir o 

maior 

número de 

crianças e 

adolescente

s de nosso 

município. 

A/C Já em 

execução. 

Número de 

crianças e 

adolescente

s 

atendidos. 

Anual Secretarias 

afins. 

Recursos 

Próprios. 



127 
 

 
 

0

2 

Proporcionar 

as crianças e 

aos 

adolescentes 

uma 

experiência 

de fazer 

parte de uma 

orquestra. 

 

 

 

 

 

Viabilizar a 

aquisição de 

instrumentos 

musicais 

(violão, viola, 

entre 

outros), 

através de 

previsão 

orçamentária

. 

Iniciar com 

no mínimo 

50 crianças 

e 

adolescente

s, 

ampliando a 

oferta 

gradativam

ente. 

2018 Número de 

apresentaç

ões anuais. 

A/C a 

partir 

de 

2018. 

Secretarias 

afins. 

Recursos 

Próprios. 

Contratação 

de um 

professor 

especialista 

em cordas 

para o 

acompanham

Contratação 

de 

profissional 

qualificado 

para 

atendiment

o ao 

público. 

2018 Profissional 

contratado. 

A/C a 

partir 

de 

2018. 

SMECE e  

Afins 

 



128 
 

 
 

ento destes 

alunos. 

 

Realizar 

apresentaçõe

s rotineiras.  

 

Realizar 

apresentaçõ

es em 

Eventos 

Comemorati

vos do 

município. 

2019 Apresentaç

ões 

realizadas 

para 

valorizar o 

trabalho 

desenvolvid

o.  

A/C a 

partir 

de 

2019. 

SMECE e 

Afins 

 

0

3 

Criar uma 

orquestra. 

Atingir 

crianças e 

adolescentes 

na faixa 

etária de 6 a 

17 anos. 

 

Atingir 

número de 

crianças e 

adolescente

s. 

2018 

conforme 

demanda.  

Número de 

crianças 

atendidas e 

apresentaç

ões anuais. 

A/C 

confor

me 

deman

da. 

SMECE 

SMAS 

Recursos 

Próprios. 



129 
 

 
 

Encaixar 

apresentaçõe

s no 

calendário 

cultural do 

município.  

 

 

      

0

4 

Fortalecer o 

coral infantil 

municipal 

integrado, 

aulas de 

canto e 

técnica vocal. 

 

 

Desenvolver 

uma 

dinâmica de 

ensaios que 

possibilitem 

o acesso e a 

participação 

de crianças a 

partir de 6 

anos e 

adolescentes 

Cresciment

o e 

fortalecime

nto do coral 

infantil. 

Já 

executado.  

Número de 

crianças 

atendidas. 

A/C Secretarias 

Afins.  

Recursos 

Próprios. 



130 
 

 
 

junto ao 

coral. 

0

5 

Criação de 

grupo de 

dança. 

Contratação 

de um 

profissional 

de dança 

para as 

aulas. 

 

Atingir 

maior 

número de 

crianças e 

adolescente

s.  

 

 

Já 

executado.  

 

 

 

 

 

Número de 

crianças 

atendidas.  

 

 

 

A/C 

 

 

 

 

 

SMAS  

SMECE 

 

 

 

 

Recursos 

Próprios.  

 

Estimular a 

prática de 

atividades 

físicas, 

coordenação 

motora e 

socialização 

cultural.  

Atingir 

crianças e 

adolescente

s de 6 à 14 

anos.  

Já 

executado, 

conforme 

demanda. 

 

 

Crianças e 

adolescente

s atendidas 

pelo 

serviço. 

A/C 

confor

me 

deman

da. 

 

 

SMECE 

 

 



131 
 

 
 

 

Realizar 

apresentaçõe

s culturais.  

Apresentaç

ões anuais 

nos eventos 

do 

município e 

região.  

Já 

executado.  

Apresentaç

ões 

realizadas. 

A/C SMECE e  

Afins 

 

0

6 

Criar 

calendário 

municipal de 

apresentaçõe

s culturais. 

 

 

 

Organizar 

todas as 

ações 

culturais do 

município em 

um único 

calendário. 

 

Agregar as 

ações 

culturais 

desenvolvid

as no 

município.  

A partir de 

2017. 

Calendário 

contendo 

os eventos 

do 

município, 

elaborado e 

executado. 

A/C a 

partir 

de 

2017. 

SMECE e  

Afins 

Recursos 

Próprios. 

Desenvolver 

e apoiar 

ações 

Aproveitar 

potencial já 

existente no 

A partir de 

2017. 

Apresentaç

ões, 

exposições 

A/C a 

partir 

SMECE e  

Afins 

Recursos 

Próprios. 



132 
 

 
 

culturais e 

artísticas. 

município 

através de 

exposições, 

concursos, 

de talentos, 

exibições de 

filmes e 

apresentaçõ

es culturais 

e artísticas.  

e concursos 

realizados.  

de 

2017. 

0

7 

Proporcionar 

atividades 

esportivas 

em contra 

turno escolar 

para crianças 

e 

adolescentes

, com intuito 

Ofertar 

vagas em 

escolinhas de 

prática 

esportiva, de 

forma 

gratuita, em 

contra turno 

escolar 

Atingir 

maior 

número de 

crianças e 

adolescente

s do nosso 

município e 

com isso 

reduzir os 

Já 

executado 

em algumas 

práticas, 

necessitand

o 

aprimorame

nto e 

Diminuir 

estatísticas

. 

A/C SMECE e  

Afins 

Recursos 

Próprios. 



133 
 

 
 

de prevenir 

casos de 

vulnerabilida

de, risco 

social e atos 

infracionais.  

voltado à 

prática de 

futebol, 

futsal, 

handebol, 

voleibol, 

xadrez, tênis 

de mesa, 

atletismo, 

badminton, 

judô, entre 

outras, 

atingindo 

crianças e 

adolescentes 

de 5 à 16 

anos de 

ambos os 

sexos.  

riscos de 

vulnerabilid

ade e risco 

social.  

inclusão das 

demais.  



134 
 

 
 

0

8 

Ampliar o 

acesso às 

práticas 

esportivas 

para crianças 

e 

adolescentes 

de todo 

município.  

Viabilizar 

transporte às 

crianças e 

adolescentes

, em idade 

escolar em 

contra turno, 

para o 

distrito de 

São 

Sebastião. 

Proporciona

r a 

participação 

em 

atividades 

esportivas 

municipais, 

de forma 

gratuita 

para 

crianças e 

adolescente

s do distrito.  

2017 Número de 

crianças e 

adolescente

s 

atendidos. 

A/C a 

partir 

de 

2017. 

SMECE e  

Afins 

Recursos 

Próprios. 

0

9 

Apoiar 

atletas de 

nosso 

município 

com 

potencial 

Disponibilizar 

recursos 

financeiros 

de forma 

contínua 

para esses 

Incentivar 

atletas de 

rendimento. 

Já 

executado. 

Resultados 

em 

competiçõe

s. 

A/C SMECE e  

Afins 

Bolsa 

Estadual e 

Federal. 



135 
 

 
 

para 

competições 

regionais e 

nacionais.  

atletas, 

através de 

uma “bolsa 

atleta”.  

1

0 

Realizar 

competições 

dentro de 

nosso 

município. 

Retomar 

campeonatos

, torneios, 

jogos 

escolares, 

dentre outras 

competições.  

Proporciona

r às 

crianças, 

adolescente

s e adultos, 

competiçõe

s com 

objetivo de 

criar 

espírito 

esportivo.  

2017 Número de 

competiçõe

s.  

A/C a 

partir 

de 

2017. 

SMECE e  

Afins 

Recursos 

Próprios. 



136 
 

 
 

1

1 

Oferecer 

espaço para 

prática 

esportiva e 

lazer.  

Construir, 

reformar e 

realizar 

manutenção 

constante em 

quadras, 

parques, 

pistas 

esportivas e 

ginásio de 

esportes 

para 

população da 

área urbana 

e rural 

proporcionan

do as 

práticas 

esportivas e 

Proporciona

r locais 

adequados 

para prática 

de 

exercícios 

físicos. 

Conforme 

demanda. 

Número de 

participante

s. 

A/C 

confor

me 

deman

da.  

SMECE e  

Afins 

Recursos 

Próprios. 



137 
 

 
 

espaços para 

lazer.  

Construir 

pista de 

skate, 

conforme 

demanda 

identificada 

em pesquisa 

de campo do 

diagnostico 

social. 

Atender 

crianças e 

adolescente

s com 

interesse 

nesta 

prática.  

2020 Crianças e 

adolescente

s com 

novas 

possibilidad

es de 

esporte e 

lazer. 

A/C a 

partir 

de 

2020. 

 Recursos 

Próprios.  



138 
 

 
 

1

2 

Fomentar 

atividades 

artísticas 

para crianças 

e 

adolescentes

. 

Organizar 

grupos de 

crianças e 

adolescentes 

para 

desenvolvere

m atividades 

artísticas e 

culturais.  

 

Envolver 

alunos, 

conforme 

demanda. . 

2020 Ações 

desenvolvid

as. 

A/C 

confor

me 

deman

da. 

SMECE e  

SMAS 

Recursos 

Próprios. 

Contratar 

profissional 

conforme 

demanda 

para oferta 

de oficinas de 

teatro, artes 

circenses e 

demais 

Contratar 

um 

profissional, 

oficineiro 

para 

auxiliar no 

desempenh

o das 

atividades. 

2018 Profissional 

contratado 

e oficinas 

ofertadas, 

conforme 

demanda. 

A/C a 

partir 

de 

2018. 

SMECE 

SMAS 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria 

Municipal de 

Finanças. 

Recursos 

Próprios. 



139 
 

 
 

atividades de 

interesse 

público. 

 

1

3 

Implantar 

ações de 

literatura 

infantil e 

infanto 

juvenil  

Organizar, 

desenvolver 

e apoiar 

projetos de 

incentivo à 

leitura, 

inclusive nas 

escolas.  

 

Desenvolve

r o gosto 

pela leitura.  

A/C Número de 

ações 

desenvolvid

as e 

público.  

A/C SMECE e  

Afins 

Recursos 

Próprios. 

  Confeccionar 

um jornal 

estudantil 

elaborado 

pelos alunos 

da Rede 

Um jornal 

bimestral a 

ser 

distribuído a 

todos os 

alunos da 

A partir de 

2018.  

Número de 

crianças e 

adolescente

s com o 

hábito da 

leitura 

A/C 

confor

me 

deman

da. 

SMECE e 

Afins. 

Recursos 

Próprios. 



140 
 

 
 

Municipal e 

Estadual, 

com a 

colaboração 

da equipe 

pedagógica.  

 

Rede 

Municipal e 

Estadual de 

Ensino e 

CMEI. 

desenvolvid

o.  

1

4 

Universalizar 

o acesso à 

escola.  

Fortalecer 

ações entre o 

Conselho 

Tutelar, as 

escolas, o 

CMDCA.  

 

 

Garantir a 

permanênci

a e a 

frequências 

de crianças 

e 

adolescente

s na escola.  

Já 

executado 

com 

necessidade 

de 

aprimorar e 

esclarecer 

papéis.  

Relatório de 

frequência 

e evasão 

emitido 

pelas 

escolas e 

colégios. 

Mensal. SMECE 

CMDCA 

ESCOLAS 

Conselho Tutelar 

Rede de 

Ensino  

Conselho 

Tutelar  

  Realizar 

campanhas, 

articuladas 

de incentivo 

Campanhas 

anuais, de 

acordo com 

as 

Já 

executado e 

necessita de 

Diminuição 

da evasão 

escolar.  

A/C 

confor

me 

SMECE 

CMDCA 

Escolas 

Colégios 

 



141 
 

 
 

e busca 

ativa, 

visando o 

retorno aos 

estudos para 

crianças e 

adolescentes 

em idade 

escolar que 

estejam 

evadidos.  

necessidade

s.    

aprimorame

nto. 

deman

da.   

Conselho Tutelar  

1

5 

Expandir a 

oferta da 

ampliação da 

jornada 

escolar na 

educação 

básica por 

meio de 

Manutenção 

de oferta de 

funcionamen

to das salas 

de apoio à 

aprendizage

m e salas de 

recursos 

Atender 

100% das 

crianças em 

defasagem 

na 

aprendizage

m e/ou 

2017 Número de 

crianças e 

adolescente

s em idade 

escolar e 

com 

necessidad

A/C a 

partir 

de 

2017. 

SMECE 

SMAS 

CEMAF 

Escolas  

Recursos 

Próprios. 



142 
 

 
 

organização 

curricular 

disciplinar  

multifuncion

ais em contra 

turno. 

necessidade

s especiais.  

es 

atendidas.  

1

6 

Garantir 

espaços 

físicos 

escolares, 

mobiliários e 

equipamento

s adequados 

às 

necessidades 

educacionais. 

Construir, 

ampliar e 

recuperar 

ambientes 

escolares de 

acordo com a 

legislação 

vigente.  

Adequação 

de estrutura 

das 

unidades 

escolares.  

Conforme 

demanda. 

Avaliação 

local.  

A/C 

confor

me 

deman

da.  

SMECE 

Secretaria de 

Planejamento. 

Recursos 

Próprios. 

1

7 

Monitorar e 

avaliar os 

projetos, 

programas e 

serviços que 

atendam às 

Criar critério 

de avaliação 

e 

instrumento 

específico 

para avaliar 

Aplicar 

avaliação 

em 100% 

dos 

projetos, 

programas 

2018 Número de 

projetos, 

programas 

e serviços 

avaliados. 

A/C a 

partir 

de 

2018. 

SMECE e demais 

Secretarias.  

Recursos 

Próprios. 



143 
 

 
 

crianças e 

adolescentes 

no processo 

de 

escolarização 

visando 

aprimorá-los 

constanteme

nte.  

os projetos, 

programas e 

serviços que 

atendem 

crianças e 

adolescentes 

em 

escolarização

. 

 

e serviços 

ofertados.  

Criar 

comissão 

intersetorial 

de avaliação 

das ações, 

programas e 

projetos.  

  

Implantaçã

o e 

implementa

ção de uma 

comissão. 

2018 Número de 

ações, 

programas, 

projetos e 

serviços 

avaliados.  

A/C a 

partir 

de 

2018. 

SMECE e demais  

Secretarias.  

Recursos 

Próprios.  



144 
 

 
 

1

8 

Expandir 

carga horária 

escolar. 

Expandir 

gradativame

nte a oferta 

de 

escolarização 

em tempo 

integral. 

Ofertar 

maior 

tempo de 

escolarizaçã

o aos alunos 

da Rede 

Municipal de 

Ensino. 

2026 Número de 

alunos 

atendidos. 

A/C a 

partir 

de 

2026. 

Secretarias e 

conselhos afins. 

Recursos 

Próprios. 

1

9 

Sensibilizar 

crianças e 

adolescentes 

sobre 

cidadania e 

meio 

ambiente. 

Formalizar 

parcerias 

visando à 

formação 

sobre direitos 

e deveres e 

importância 

da 

preservação 

do meio 

ambiente, 

Desenvolvi

mento de 

programas 

e projetos 

com temas 

voltados a 

não 

violência, 

cidadania e 

meio 

ambiente.  

2017 Números 

de 

palestras e 

projetos em 

ação. 

A/C a 

partir 

de 

2017. 

Secretarias Afins 

Escolas 

Comitê da 

Violência  

Recursos 

Próprios. 



145 
 

 
 

das 

responsabilid

ades sociais, 

do controle 

da 

criminalidade

.  

2

0 

Estimular 

atividade 

psicomotora, 

especialment

e das 

crianças 

inseridas no 

Centro 

Municipal de 

Educação 

Infantil - 

CMEI 

Desenvolver 

atividades 

com os jogos 

pedagógicos, 

como: 

quebra-

cabeça, 

jogos de 

memória e 

circuitos 

psicomotores

.  

Atingir 

crianças 

inseridas no 

CMEI. 

2017 Maior 

desenvolvi

mento 

psicomotor. 

A/C a 

partir 

de 2017 

SMECE Reursos 

Próprios.  



146 
 

 
 

2

1 

Incentivar a 

prática de 

atividades 

físicas e a 

interação das 

crianças do 

CMEI 

Disponibilizar 

profissional 

para realizar 

atividades 

semanis com 

as crianças 

do CMEI. 

Profissional 

qualificado 

para 

atender as 

crianças do 

CMEI.  

2017 Crianças 

motivadas 

a prática de 

esportes e 

a interação.  

A/C a 

partir 

de 

2017. 

SMECE Recursos 

Próprios.  

Fonte: Comitê Interinstitucional de Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano Decenal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Município de Ouro Verde do Oeste – PR. 
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Quadro 5 - Eixo 5 - Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. 

N

º 

OBJETIVOS AÇÕES METAS PRA

ZO 

DE 

EXE

CUÇ

ÃO 

MONITORAMENTO RESPONSÁVE

IS / 

CORRESPOND

ENTES 

FONTE DE 

RECURSO 
INDICADOR 

DE 

RESULTADOS 

PRAZO 

0

1 

Ampliar as 

parcerias para 

oferta de 

cursos 

profissionaliza

ntes 

destinados a 

adolescentes, 

especialmente 

em conflito 

com a Lei e 

Promover 

pesquisas 

para 

identificar as 

áreas de 

interesse dos 

adolescentes 

no que se 

refere a cursos 

profissionaliza

ntes. 

Realizar uma 

pesquisa 

anual com 

adolescentes

.  

A 

parti

r de 

2018 

Cursos 

realizados de 

acordo com o 

interesse e 

demanda. 

Anual a 

partir de 

2018. 

SMAS SMAS 

rubrica 

SINASE. 



148 
 

 
 

egressos do 

Serviço com 

vistas à futura 

inserção no 

mercado de 

trabalho. 

 

Ofertar cursos 

profissionaliza

ntes, 

conforme 

demanda 

identificada. 

Realizar 

cursos 

anualmente.  

 A 

parti

r de 

2018

. 

Cursos 

ofertados 

conforme 

demanda. 

Anualme

nte 

SMAS Próprio 

  Criar 

cronograma 

anual de 

cursos 

distribuindo 

ao público 

alvo.  

Realizar os 

cursos, 

conforme 

cronograma.  

A 

parti

r de 

2018 

Distribuir 

cronograma do 

público alvo. 

Anualme

nte 

SMAS Recurso 

Próprio 



149 
 

 
 

Ofertar ensino 

técnico 

profissionaliza

nte, vinculado 

a educação 

formal.  

 

Implantar e 

instituir, 

ensino 

técnico 

profissionaliz

ante, 

conforme 

demanda em 

Ouro Verde 

do Oeste.  

 A 

parti

r de 

2024

. 

Conforme 

demanda 

Conform

e 

demand

a 

Colégio 

Estadual 

______ 

0

2 

Instituir o 

Programa 

Menor 

Aprendiz e 

Jovem 

Aprendiz no 

Município de 

Formalizar 

parcerias ou 

convênios com 

empresas do 

município ou 

da região para 

ofertar vagas 

no mercado de 

Programa 

instituído e 

em 

funcionamen

to. 

 A 

parti

r de 

2020 

Programa 

instituído e em 

funcionamento 

Anual Agencia do 

Trabalhador 

____ 



150 
 

 
 

Ouro Verde do 

Oeste.  

trabalho ao 

público de 

abrangência 

do Programa.  

 

Ofertar cursos 

profissionaliza

ntes visando a 

qualificação 

profissional do 

adolescente e 

jovem 

aprendiz.  

 

Formalizar 

parcerias 

com 

instituições 

que ofertam 

vagas para o 

Programa 

Jovem 

Aprendiz. 

A 

parti

r de 

2020 

Parcerias 

firmadas. 

Anual Agencia do 

Trabalhador e 

empresas 

contratadas. 

________ 



151 
 

 
 

Realizar 

parcerias com 

empresas 

privadas da 

região, 

visando a 

inserção de 

adolescentes 

aprendizes no 

mercado de 

trabalho. 

 

Inserção de 

adolescentes 

no mercado 

de trabalho. 

 A 

parti

r de 

2020

. 

Ingresso de 

adolescente no 

mercado de 

trabalho formal 

Anual Agência do 

Trabalhador e 

empresas 

parceiras. 

 

Fonte: Comitê Interinstitucional de Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano Decenal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Município de Ouro Verde do Oeste – PR. 
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Quadro 6 - Eixo 6 - Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

N

º 

OBJETIVO

S 

AÇÕES METAS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO RESPONS

ÁVEIS / 

CORRESP

ONDENTE

S 

FONTE 

DE 

RECUR

SO 

INDICADOR DE 

RESULTADOS 

PRAZO 

0

1 

Divulgar 

para a 

população 

de Ouro 

Verde do 

Oeste a 

função do 

Conselho 

Tutelar. 

Realizar nas 

Escolas 

Municipais e 

Colégios 

Estaduais, 

bem como 

nas 

Entidades 

Socioassisten

ciais palestra 

informativa 

sobre a 

Uma 

palestra 

quadrimes

tral 

2017 Quantidade de 

palestras 

realizadas, 

atingindo 

crianças, 

adolescentes e 

famílias.  

2020 CT Recurso

s 

próprios

, rubrica 

orçamen

tária CT. 
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função do 

Conselho 

Tutelar.  

Confeccionar 

e distribuir 

para a 

população 

panfletos 

informativos 

sobre o 

trabalho do 

Conselho 

Tutelar.  

Elaborar 

no mínimo 

um 

material a 

cada dois 

anos para 

ampla 

distribuiçã

o.  

2017 

2019 

2021 

2023 

2025 

Número de 

panfletos 

elaborados e 

distribuídos.  

Bienal. CT Recurso

s 

Próprios

.  
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0

2 

Capacitar os 

conselheiro

s tutelares 

de Ouro 

Verde do 

Oeste, 

titulares e 

suplentes, 

bem como 

demais 

profissionai

s que 

integram o 

Sistema de 

Garantia de 

Direitos.  

Ofertar 

capacitações 

aos 

conselheiros 

tutelares, 

titulares e 

suplentes.  

Formação 

continuada 

aos 

conselheir

os. 

Anual Quantidade de 

conselheiros e 

demais 

profissionais da 

rede capacitados. 

A/C SMAS Recurso

s 

Próprios

.  

Disponibilizar 

capacitações, 

cursos e 

palestras 

para os 

profissionais 

da rede que 

atuam 

diretamente 

com crianças 

e 

Capacitaçõ

es anuais.  

Anual Profissionais 

capacitados. 

Anual  SMAS Recurso

s 

Próprios

. 
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adolescentes

. 

 

0

3 

Adequar a 

estrutura 

física, 

mobiliário e 

equipament

os do 

Conselho 

Tutelar 

visando a 

qualificação 

do exercício 

da função.  

Construir a 

Sede própria 

do Conselho 

Tutelar de 

acordo com 

as normas 

vigentes.  

 

 

Qualificar 

os serviços 

do CT, 

através da 

construção 

de Sede 

própria e 

aquisição 

de 

mobiliários 

adequados

. 

2026 Sede construída.  2026 --- Recurso

s 

Próprios 

e 

Pleitear 

Recurso

s 

Estaduai

s.  
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Adquirir 

equipamento

s e mobiliário 

para o 

Conselho 

Tutelar de 

Ouro Verde 

do Oeste.  

 

Equipamen

tos/mobili

ários 

adquiridos 

conforme 

necessidad

e. 

A partir de 

2017, 

conforme 

demanda. 

Equipamentos/m

obiliários 

adquiridos 

conforme a 

necessidade. 

Conforme a 

necessidade

. 

CT  

SMAS 

Secretaria 

Municipal 

de 

Finanças.  

Recurso

s 

Próprios

. 

0

4 

Aprimorar a 

Rede de 

Serviços 

Assistenciai

s de 

Proteção 

Social 

Especial. 

Construir um 

CREAS no 

município, 

buscando 

parcerias 

Estadual ou 

Federal 

conforme 

Aprimorar 

o 

atendimen

to 

prestado 

ao público 

do serviço 

de 

proteção 

2025 Qualificar o 

atendimento 

prestado aos 

usuários do 

serviço.  

2026 Secretaria 

Municipal 

de 

Administra

ção e 

Planejame

nto 

Secretaria 

Municipal 

Recurso

s 

Próprios 

e 

Pleitear 

Recurso

s 

Estaduai

s. 



157 
 

 
 

demanda já 

identificada. 

social 

especial 

em espaço 

próprio. 

de 

Finanças. 

Disponibilizar 

equipe 

exclusiva 

para a 

execução do 

serviço de 

proteção 

social 

especial. 

 

Equipe 

disponibiliz

ada e 

capacitada 

para o 

serviço. 

 

2026 Profissionais 

disponibilizados 

e/ou contratados 

para o 

atendimento. 

2026 Secretaria 

Municipal 

de 

Administra

ção, 

Finanças e 

Planejame

nto.  
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0

5 

Estimular 

crianças e 

adolescente

s quanto ao 

seu papel 

como 

sujeitos de 

direitos de 

políticas 

públicas. 

Promover 

concursos e 

projetos que 

valorizem a 

produção 

cultural de 

crianças e 

adolescentes

. 

Um 

concurso 

ou projeto 

anual.  

2017 Concurso ou 

projeto executado 

anualmente.  

Anual CT Recurso

s 

Próprios 

Ofertar 

premiação as 

crianças e/ou 

adolescentes 

que 

participarem 

do concurso 

ou projeto e 

Premiação 

aos três 

primeiros 

colocados.  

___ Premiação 

entregue aos 

participantes 

melhores 

colocados.  

Anual CT, Escola, 

SMAS e 

demais 

Secretaria 

ou 

Departame

ntos 

Recurso

s 

Próprios  
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obtiverem 

destaque.  

0

6 

Divulgar, 

fortalecer e 

reafirmar os 

preceitos do 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente

.  

Realizar 

palestras e 

atividades 

recreativas, 

nas escolas e 

Entidades 

Socioassisten

ciais a fim de 

destacar os 

direitos e 

deveres de 

crianças e 

adolescentes

.  

Uma 

palestra 

anual. 

Anual a 

partir de 

2017. 

Número de 

participantes das 

palestras. 

Anual CT Recurso

s 

Próprios

. 
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0

7 

Divulgar a 

Política 

Municipal de 

garantia de 

direitos da 

criança e do 

adolescente 

e 

sensibilizar 

os 

munícipes 

de Ouro 

Verde do 

Oeste sobre 

os direitos 

desse 

público.  

Disponibilizar 

em meio 

digital e na 

biblioteca 

pública, o 

Plano 

Decenal dos 

Direitos da 

Criança e do 

Adolescente. 

 

Material 

disponibiliz

ado em 

meio 

digital. E 

disponibiliz

ação 

trienal das 

atualizaçõ

es 

referentes 

ao 

Diagnóstic

o do 

município.  

2018 Quantidade de 

materiais 

elaborados e 

distribuídos.  

Trienal. SMAS Recurso

s 

Próprios 

Distribuir 

para os 

munícipes, 

 Panfletos 

distribuído

s a 75% da 

Panfletos, 

distribuição 

anual, ECA 

População 

sensibilizada 

quanto aos 

Panfletage

m anual e 

ECA 

CT Recurso

s 
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panfletos, 

estatutos e 

demais 

materiais 

informativos 

relativos aos 

direitos e 

deveres das 

crianças e 

adolescentes

.  

população. 

ECA 

distribuído 

conforme 

atualizaçã

o para as 

Secretaria

s e 

profissiona

is 

envolvidos 

nos 

serviços. 

conforme 

atualização. 

direitos das 

crianças e 

adolescentes. 

conforme 

atualização. 

Próprios

.  
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0

8 

Divulgar e 

acompanha

r a 

implementa

ção e 

execução do 

Plano 

Decenal dos 

Direitos da 

Criança e do 

Adolescente 

do Município 

de Ouro 

Verde do 

Oeste.  

Produzir 

relatórios de 

monitoramen

to pela 

equipe de 

apoio 

baseado nos 

indicadores e 

prazos 

previstos 

para as ações 

do Plano 

Decenal dos 

Direitos da 

Criança e do 

Adolescente 

do município 

de Ouro 

Apresentar 

o relatório 

para o 

Conselho 

Municipal 

dos 

Direitos da 

Criança e 

do 

Adolescent

e – 

CMDCA.  

Semestralm

ente a partir 

do ano de 

2017. 

Relatórios 

apresentados.  

Semestralm

ente.  

SMAS Prefeitur

a 

Municipa

l de 

Ouro 

Verde 

do 

Oeste.  
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Verde do 

Oeste.  

Realizar 

reunião 

ampliada 

para divulgar 

o Plano 

Decenal dos 

Direitos da 

Criança e do 

Adolescente 

de Ouro 

Realizar 

uma 

reunião 

ampliada 

de 

lançament

o do Plano 

Decenal 

para no 

mínimo 50 

2017 

2020 

2023 

2026 

 

Plano Divulgado 

para 

conhecimento dos 

munícipes.  

Trienal, 

conforme 

atualização 

de dados.  

SMAS Recurso

s 

Próprios

.  
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Verde do 

Oeste - PR 

(cinquenta

) pessoas.  

Realizar 

seminário de 

acompanham

ento do Plano 

Decenal.  

Realizar 03 

(três) 

seminários 

de 

acompanh

amento do 

Plano  

Decenal.  

2018 

2021 

2024 

2026 

Plano Decenal, 

acompanhado, 

monitorado e 

avaliado pelos 

setores, 

envolvidos e 

sociedade.  

Trienal.  SMAS e 

demais 

Secretaria

s. 

Recurso

s 

Próprios

.  

0

9 

Fortalecer 

os 

Conselhos 

de Direitos, 

especialme

nte o 

CMDCA. 

Disponibilizar 

capacitação 

para os 

membros do 

CMDCA e 

demais 

conselhos de 

direitos, 

Formalizar 

parcerias 

para oferta 

de 

capacitaçã

o aos 

A partir de 

2018. 

Maior 

fortalecimento do 

conselho. 

A/C a partir 

de 2018. 

SMAS Recurso

s 

Próprios

.  
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especialment

e para 

sociedade 

civil, visando 

disseminar 

informações 

sobre o que é 

o conselho, 

suas funções 

e atribuições, 

para uma 

maior 

participação 

qualificada 

de seus 

membros, 

buscando 

parcerias 

com 

conselheir

os.  
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instituições 

reconhecidas 

de forma a 

garantir aos 

participantes 

a formação 

adequada 

com devida 

certificação. 

Disponibilizar 

espaço físico 

e profissional 

específico, 

secretária 

executiva 

para o 

CMDCA. 

Contratar 

um 

profissiona

l para 

atuar 

como 

secretária 

executiva 

do CMDCA.  

2019 Profissional 

contratado. 

A/C a partir 

de 2019. 

---- Recurso

s 

Próprios

.  
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Intensificar 

as parcerias 

com 

empresários 

locais para 

colaboração 

financeira 

destinada ao 

fundo 

municipal 

dos direitos 

da criança e 

do 

adolescente, 

a qual é 

abatida no 

imposto de 

Distribuir 

folders 

informativ

os aos 

empresári

os locais, 

sobre a 

destinação 

do imposto 

de renda 

para o 

Fundo.  

Já 

executado, 

com 

necessidade 

de 

aprimorame

nto. 

Empresários mais 

conscientes da 

importância e 

necessidade da 

colaboração.  

A/C SMAS 

CMDCA 

Recurso

s 

Próprios

.  
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renda da 

empresa.  

 

 Fonte: Comitê Interinstitucional de Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano Decenal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Município de Ouro Verde do Oeste – PR. 
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8 ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de 

Ouro Verde do Oeste será executado nos próximos dez anos. A sua 

execução requer esforços de todos os setores envolvidos e comprometidos 

com a garantia de direitos de nossas crianças e adolescentes, tanto 

governamentais quanto da sociedade civil organizada. 

Neste documento foram planejadas ações e metas com prazos de execução, 

que enquanto estiverem sendo desenvolvidas também deverão ser 

acompanhadas, monitoradas e avaliadas de forma a efetivar os direitos da 

infância conforme prevêem as legislações referentes a este público. 

O acompanhamento, monitoramento e avaliação do Plano, deverá ser 

realizada por toda a sociedade através de seus representantes CMDCA e 

Comitê Interinstitucional de Elaboração, Implementação e Avaliação deste 

documento. 

O acompanhamento constitui-se num processo continuo e permanente 

durante a execução do Plano Decenal.  O monitoramento constitui-se na 

análise periódica, é um importante instrumento para acompanhar metas 

estabelecidas e prazos de execução e implementação das ações, visando 

mensurar se os resultados esperados foram alcançados e ainda, se o 

cronograma está sendo seguido, o qual será realizado anualmente.  A 

avaliação é um momento de reflexão em que é avaliado todo o processo 

(antes e depois) da implementação do Plano, mensurando se houve ou não 

modificação na realidade, além das expectativas e resultados alcançados, 

dificuldades e possibilidades das ações e sua efetividade. 

Durante o processo de execução o Plano será acompanhado, monitorado e 

avaliado. As avaliações serão trienais (2018, 2021, 2024 e 2026) sendo 

estas encaminhadas e submetidas a apreciação pelo CMDCA.  O Comitê 

avaliará os pontos positivos e negativos, avanços e retrocessos da Política 

da Criança e do Adolescente e o cumprimento ou descumprimento de cada 

uma das ações e metas conforme os prazos estipulados, o CMDCA 
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fiscalizará tais ações, aprovando ou não os referidos relatórios. E, no ano 

de 2026 será realizada uma avaliação final de todo o processo de 

implementação, acompanhamento e monitoramento traçando o caminho 

para o aprimoramento da Política Municipal voltada a infância e a 

adolescência. 

A sociedade civil organizada será convidada a participar de todo o processo 

de monitoramento e avaliação do Plano Decenal. Estão previstas para este 

fim três reuniões ampliadas onde serão apresentados os resultados trienais 

e avaliação final do Plano Decenal Municipal. Ainda, no último ano de 

vigência deste plano, será realizada a atualização do Diagnóstico Situacional 

de Ouro Verde do Oeste, o qual foi referencia para a elaboração das ações 

decenais. Assim, por meio da efetividade das ações e metas será possível 

identificar a efetividade desse documento. 

A realidade é dinâmica, podendo sofrer mutações constantes. Assim, 

considerando que o planejamento aqui traçado é de longo prazo, no 

momento da avaliação poderão ser propostas alterações, redefinições, 

repactuações e ajustes necessários, sempre buscando o aprimoramento da 

política pública da criança e do adolescente. 

Através das avaliações, o CMDCA e o Comitê poderão propor o 

redirecionamento da política caso seja necessário.  

Segue abaixo o cronograma a ser seguido visando o acompanhamento, 

monitoramento e avaliação desse documento: 

Quadro 7 - Cronograma de acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

AÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Implementação 

do Plano Decenal 

x          

Acompanhamento 

das Ações 

x x x x x x x x x x 

Monitoramento e 

Avaliação 

 x   x   x  x 
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Reunião Ampliada 

de Apresentação 

de resultados  

 x   x     x 

Avaliação Final          x 

Atualização do 

Marco Situacional 

         x 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar e mais do que isso, executar a Política Municipal para a área da 

Criança e do Adolescente nos próximos dez anos, considerando as 

legislações vigentes, objetivos, metas, ações e prazos estabelecidos neste 

plano, não é tarefa fácil, requer esforços de todos os setores que compõe o 

SGD e também a fiscalização por meio dos Conselhos de Direito e da 

sociedade em geral de forma a não apenas garantir os direitos desse 

público, mas efetivá-los com qualidade. 

Os desafios para a próxima década são muitos, visto que os serviços exigem 

constante aprimoramento, para isso algumas ações são fundamentais: 

Qualificar os técnicos que atuam na área; Contratar profissionais suficientes 

para atendimento da demanda; Reordenar, regulamentar e estipular 

serviços, programas e projetos municipais para melhor atender ao público 

em questão, além de tantas outras ações que demandam planejamento e 

disponibilidade de recursos, financeiros, materiais e humanos. Um desafio 

posto na realidade municipal é executar a Política de forma intersetorial, 

com o envolvimento e atuação de todos os setores, sempre ressaltando a 

prioridade absoluta da criança e do adolescente. Considera-se que legislar 

uma política, já é uma árdua tarefa, porém materializar o que está 

legalmente instituído é ainda mais desafiador. 

As dificuldades são ainda maiores quando se fala em: acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das ações, os quais devem ocorrer através do 

Comitê Interinstitucional do Plano Decenal Municipal e do CMDCA. O 

acompanhamento é permanente durante todo o processo de execução do 

Plano.  O monitoramento por sua vez é um importante instrumento para 

acompanhar metas, prazos de execução e a implementação das ações. Já 

a avaliação, é um momento de reflexão, para verificar os pontos positivos 

e negativos e a efetivação das ações e propostas desse documento, 

avaliando se foram ou não atingidas. 
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Assim, para efetivar a Política Municipal voltada à criança e ao adolescente 

no município, devem ser congregados esforços governamentais e não 

governamentais, pois haverá necessidade de recursos públicos para 

qualificar e aperfeiçoar e ampliar os serviços programas e projetos, bem 

como o comprometimento dos funcionários no desempenho de suas funções 

e ainda a fiscalização dos setores responsáveis e da sociedade civil 

organizada. 

Mostra-se cada vez mais necessária a reorganização das políticas públicas 

dando a criança e ao adolescente o lugar de protagonistas neste contexto.  

Coloca-se a necessidade de deixar de lado a lógica de garantir para a 

população apenas os mínimos sociais. É preciso fomentar os munícipes, 

especialmente crianças e adolescentes a buscar melhorias de sua qualidade 

de vida por meio do desenvolvimento do senso crítico. 

É crucial ainda, no desenvolvimento, criação e implementação de políticas 

públicas atentar-se a realidade social em que o público alvo está inserido, 

bem como as demandas emergentes. Como já mencionado anteriormente, 

todas as situações que se apresentam requerem o trabalho em rede, 

considerando a inexistência de hierarquia em seu desenvolvimento. Da 

mesma forma, como a realidade é dinâmica é necessário definir objetivos e 

ações que não sejam estáticas além de estar em constante 

acompanhamento, monitoramento e avaliação, para que de acordo com a 

necessidade possam ser modificadas. 

Outrossim, é primordial propor ações de caráter preventivo para que 

situações de vulnerabilidade e desrespeito aos direitos possam ser evitadas 

e não apenas tratadas e trabalhadas quando já ocorreram.  Assim, estudos 

de caso em equipe e responsabilidades compartilhadas são essências para 

eficiência, efetividade e eficácia das políticas públicas. 
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Anexo 1 – Instrumento de sistematização para acompanhamento das 

ações do Plano Decenal Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

Objetiv

o 

 

Açã

o 

 

Meta 

 

Prazo 

de 

Execuç

ão 

Monitoramento Etapa 

Realiza

da 

Percentu

al da 

Meta 

atingida 

Justifica

tiva Indicad

or de 

resultad

o 

planeja

do 

 

Percent

ual da 

meta 

atingida 

 

        

        

        

        

        

Fonte: Caderno Orientativo para a elaboração do Plano Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, 2015. 
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Anexo 2 - Tabela de medidas 

Adolesce

ntes 

Ida

de 

Se

xo 

Escolarida

de 

Situaç

ão 

Escolar 

(Cursa

ndo ou 

Não 

Cursan

do) 

Medida 

Aplicad

a 

Situaçã

o 

Trabalh

ista 

Formal 

/ 

Inform

al 

Adolesce

nte A 

17 M Ensino 

Fundam

ental 

Complet

o 

Não PSC Sim Infor

mal 

Adolesce

nte B 

15 M Ensino 

Fundam

ental 

Incompl

eto 

Sim PSC Não Não 

Adolesce

nte C 

17 F Ensino 

Médio 

Incompl

eto 

Não PSC Não Não 

Adolesce

nte D 

17 F Sem 

informaç

ão 

 PSC / 

Matríc

ula 

Escola

r 

Não Não 

Adolesce

nte E 

18 M Ensino 

Médio 

Não LA Sim Infor

mal 



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Rua Curitiba, 657 – Fone/FAX: (45) 3251-1315 

 Ouro Verde do Oeste – Paraná – CEP 85933-000 – Caixa Postal 001 
 

 
 

 

Incompl

eto 

Adolesce

nte F 

13 M Ensino 

Médio 

Incompl

eto 

Sim PSC Não Não 

Adolesce

nte G 

15 F Ensino 

Médio 

Incompl

eto 

Sim PSC Não Não 

Adolesce

nte H 

13 F Ensino 

Fundam

ental 

Incompl

eto 

Sim PSC Não Não 

Adolesce

nte I 

13 M Ensino 

Fundam

ental 

Incompl

eto 

Sim PSC / 

Matríc

ula 

Escola

r / LA 

Não Não 

Adolesce

nte J 

17 M Ensino 

Fundam

ental 

Incompl

eto 

Não PSC Sim Infor

mal 

Adolesce

nte K 

17 M Ensino 

Fundam

ental 

Incompl

eto 

Não PSC Sim Infor

mal 
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Adolesce

nte L 

17 M Ensino 

Fundam

ental 

Incompl

eto 

Não LA Sim Infor

mal 

Adolesce

nte M 

17 M Ensino 

Fundam

ental 

Incompl

eto 

Não LA Não Não 

Adolesce

nte N 

14 M Ensino 

Fundam

ental 

Incompl

eto 

Sim PSC Não Não 

Fonte: Tabela elaborada com base nos dados extraídos das fichas 

cadastrais dos adolescentes em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas no ano de 2015. 

 


