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Programa Prefeito Amigo da Criança☰

Última atualização em 03/02/2020 às 19:43 por Filipe Augusto Rezende

Prevenção e redução dos óbitos de crianças

Mapas 2019
Consolidado - Políticas Sociais

Versão completa para impressão

Promoção de vidas saudáveis

1) Em 2019, o Município possuía Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal,
criado e em funcionamento?

 Sim. O Comitê estava criado e em funcionamento.

O Comitê estava criado, mas não estava em funcionamento.

O Município não possuía comitê, mas participava de comitê regional.

O Município não possuía comitê, mas participava de comitê estadual.

O Município não possuía comitê, nem participava de comitê regional ou estadual.

2) Depois de 2016, o Município adotou medidas para prevenção e/ou redução dos
óbitos de crianças?

 Sim

Não

2.1) Quais foram as medidas adotadas pelo Município, depois de 2016, para
prevenção e/ou redução dos óbitos de crianças?

 Aumento do número de pro�ssionais / equipes envolvidos em ações
relacionadas à Saúde da Família.
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 Criação de programa de orientações a gestantes, relativas a cuidados pré-natais
e parto.

 Aumento do número de leitos de maternidade.

 Melhoria do acesso aos serviços de saúde (ampliação do número de unidades,
disponibilidade de transporte).

 Realização de ações de promoção e orientação do aleitamento materno.

 Realização de ações de complementação alimentar para crianças em risco
nutricional.

 Criação de programa de orientação familiar sobre a saúde da criança (sinais de
doenças; providências domésticas; busca de atendimento).

 Estabelecimento de parcerias com organizações sociais para difusão de
orientações a gestantes e famílias com crianças pequenas.

 Capacitação de serviços de saúde e assistência social, escolas, igrejas e
empresas para difusão de informações a gestantes e famílias e encaminhamento
aos serviços especializados.

3) Depois de 2016, o Município realizou acompanhamento do estado nutricional de
crianças menores de 5 anos?

 Sim

Não

3.1) Quais as crianças abrangidas por esse acompanhamento?

 Crianças de famílias em situação de vulnerabilidade, identi�cadas pela
Assistência Social.

Crianças matriculadas na Educação Infantil municipal.

 Crianças que compareciam às Unidades Básicas de Saúde, para vacinação ou
atendimento ambulatorial.

4) Depois de 2016, o Município desenvolveu ações de combate a problemas
nutricionais de crianças menores de 5 anos?

 Sim

Não
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Prevenção e redução dos óbitos maternos

4.1) Quais foram as ações de combate a problemas nutricionais de crianças
menores de 5 anos desenvolvidas pelo Município, depois de 2016?

 Fornecimento de leite.

 Fornecimento de complementos nutricionais.

 Oferta de alimentação escolar adequada e saudável.

 Orientação às famílias para o fornecimento, às crianças, de alimentação variada
e equilibrada.

 Orientação especí�ca às famílias sobre o tratamento e os cuidados de crianças
com anemia.

 Orientação especí�ca às famílias sobre o tratamento e os cuidados de crianças
com verminoses.

 Orientação especí�ca às famílias sobre a alimentação e os cuidados de crianças
com sobrepeso / obesidade.

 Inclusão, nos currículos da Educação Infantil municipal, de ações voltadas à
aquisição de hábitos alimentares saudáveis.

Inclusão, nos currículos da Educação Infantil municipal, de ações voltadas ao
resgate de hábitos alimentares regionais e culturais.

5) Em 2019, o Município possuía Comitê de Mortalidade Materna, criado e em
funcionamento?

 Sim. O Comitê estava criado e em funcionamento.

O Comitê estava criado, mas não estava em funcionamento.

O Município não possuía comitê, mas participava de comitê regional.

O Município não possuía comitê, mas participava de comitê estadual.

O Município não possuía comitê, nem participava de comitê regional ou estadual.

6) Depois de 2016, o Município adotou medidas para prevenção e/ou redução dos
óbitos maternos?

 Sim

Não
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6.1) Quais foram as medidas adotadas pelo Município, depois de 2016, para
prevenção e/ou redução dos óbitos maternos?

 Aumento do número de pro�ssionais / equipes envolvidos em ações
relacionadas à Saúde da Família.

 De�nição de procedimentos para acompanhamento pré-natal pelos pro�ssionais
da Saúde.

 Criação de programa de prevenção da gravidez na adolescência.

 Criação de programa de orientações a gestantes, relativas a cuidados pré-natais
e parto.

 Aumento do número de leitos de maternidade.

 Melhoria do acesso aos serviços de saúde (ampliação do número de unidades,
disponibilidade de transporte).

 Realização de ações de promoção e orientação do aleitamento materno.

 Estabelecimento de parcerias com organizações sociais para difusão de
orientações a gestantes.

 Capacitação de serviços de saúde e assistência social, escolas, igrejas e
empresas para difusão de informações a gestantes e encaminhamento aos serviços
especializados.

7) Em 2019, o Município possuía Conselho Municipal de Saúde, criado e em
funcionamento?

 Sim. O Conselho estava criado e em funcionamento.

O Conselho estava criado, mas não estava em funcionamento.

Não. O Conselho não havia sido criado.

7.1) Em 2019, o Conselho Municipal de Saúde trabalhou em conjunto com
outros Conselhos Municipais, em questões relacionadas à criança e ao
adolescente?

Sim. Por meio de reuniões periódicas.

 Sim. Por meio de reuniões eventuais.

Não trabalhou

8) Em 2019, o Município possuía Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional, criado e em funcionamento?
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 Sim. O Conselho estava criado e em funcionamento.

O Conselho estava criado, mas não estava em funcionamento.

Não. O Conselho não havia sido criado.

8.1) Em 2019, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
trabalhou em conjunto com outros Conselhos Municipais, em questões
relacionadas à criança e ao adolescente?

 Sim. Por meio de reuniões periódicas.

Sim. Por meio de reuniões eventuais.

Não trabalhou

9) Em 2019, o Município possuía Conselho de Alimentação Escolar, criado e em
funcionamento?

 Sim. O Conselho estava criado e em funcionamento.

O Conselho estava criado, mas não estava em funcionamento.

Não. O Conselho não havia sido criado.

9.1) Em 2019, o Conselho de Alimentação Escolar trabalhou em conjunto com
outros Conselhos Municipais, em questões relacionadas à criança e ao
adolescente?

 Sim. Por meio de reuniões periódicas.

Sim. Por meio de reuniões eventuais.

Não trabalhou

10) Em 2019, o Município contava com Plano Municipal de Saneamento Básico?

 Sim

Não

11) Em 2019, qual era a destinação �nal da maior parte dos resíduos sólidos
urbanos (lixo) gerados no Município?

Era depositada em aterros sanitários.
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Ampliação de infraestrutura

 Era depositada em aterros controlados.

Era descartada em lixões.

12) Depois de 2016, o Município desenvolveu atividades ou campanhas de
educação ambiental voltadas à economia de água, pelos usuários?

 Sim

Não

13) Depois de 2016, o Município desenvolveu programas ou ações de educação
ambiental voltadas à não geração, redução, reutilização e reciclagem do lixo
doméstico?

 Sim

Não

14) Depois de 2016, o Município desenvolveu programas ou ações de orientação
para o descarte adequado do lixo doméstico?

 Sim

Não

15) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento hospitais municipais?

 Sim

Não

15.1) Quantos hospitais municipais foram colocados em funcionamento,
depois de 2016?

Hospitais

1

15.2) Dos hospitais municipais colocados em funcionamento, depois de 2016,
quantos foram construídos ou reformados?
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Construídos

1

Reformados

0

16) Depois de 2016, foram disponibilizados novos leitos de maternidade?

 Sim

Não

16.1) Quantos novos leitos de maternidade foram disponibilizados, depois de
2016?

Leitos

36

17) Depois de 2016, foram colocadas em funcionamento Unidades Básicas de
Saúde - UBS?

 Sim

Não

17.1) Quantas Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram colocadas em
funcionamento, depois de 2016?

UBS

10

17.2) Das Unidades Básicas de Saúde colocadas em funcionamento, depois
de 2016, quantas foram construídas ou reformadas?

Construídas

10

Reformadas

0
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18) Depois de 2016, foram colocadas em funcionamento Unidades de Pronto
Atendimento - UPA?

 Sim

Não

18.1) Quantas Unidades de Pronto Atendimento foram colocadas em
funcionamento, depois de 2016?

UPAs

1

18.2) Das Unidades de Pronto Atendimento colocadas em funcionamento,
depois de 2016, quantas foram construídas ou reformadas?

Construídas

1

Reformadas

0

19) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros (ou
Ambulatórios) de Especialidades Médicas?

Sim

 Não

19.1) Quantos Centros (ou Ambulatórios) de Especialidades Médicas foram
colocados em funcionamento, depois de 2016?
Depende de: Questão 19, alternativa 1

Centros (ou Ambulatórios)

19.2) Dos Centros (ou Ambulatórios) de Especialidades Médicas colocados
em funcionamento, depois de 2016, quantos foram construídos ou
reformados?
Depende de: Questão 19, alternativa 1
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Construídos

Reformados

20) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros (ou
Ambulatórios) de Especialidades Médicas?

Sim

 Não

20.1) Quantos Centros de Especialidades Odontológicas foram colocados em
funcionamento, depois de 2016?
Depende de: Questão 20, alternativa 1

Centros

20.2) Dos Centros de Especialidades Odontológicas colocados em
funcionamento, depois de 2016, quantos foram construídos ou reformados?
Depende de: Questão 20, alternativa 1

Construídos

Reformados

21) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros de Atenção
Psicossocial - CAPS?

Sim

 Não

21.1) Quantos Centros de Atenção Psicossocial foram colocados em
funcionamento, depois de 2016?
Depende de: Questão 21, alternativa 1

CAPS

21.2) Dos Centros de Atenção Psicossocial colocados em funcionamento,
depois de 2016, quantos foram construídos ou reformados?
Depende de: Questão 21, alternativa 1
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Construídos

Reformados

22) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros de Atenção
Psicossocial Infantil - CAPSi?

Sim

 Não

22.1) Quantos Centros de Atenção Psicossocial Infantil foram colocados em
funcionamento, depois de 2016?
Depende de: Questão 22, alternativa 1

CAPS

22.2) Dos Centros de Atenção Psicossocial Infantil colocados em
funcionamento, depois de 2016, quantos foram construídos ou reformados?
Depende de: Questão 22, alternativa 1

Construídos

Reformados

23) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas - CAPSad?

Sim

 Não

23.1) Quantos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas foram
colocados em funcionamento, depois de 2016?
Depende de: Questão 23, alternativa 1

CAPS

23.2) Dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas colocados em
funcionamento, depois de 2016, quantos foram construídos ou reformados?
Depende de: Questão 23, alternativa 1
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Última atualização em 03/02/2020 às 20:57 por Filipe Augusto Rezende

Acesso e qualidade na Educação Infantil

Construídos

Reformados

24) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros Especializados
(Saúde da Mulher, Fisioterapia)?

 Sim

Não

24.1) Quantos Centros Especializados foram colocados em funcionamento,
depois de 2016?

CAPS

1

24.2) Dos Centros Especializados colocados em funcionamento, depois de
2016, quantos foram construídos ou reformados?

Construídos

0

Reformados

1

Acesso à educação de qualidade

1) Em 2019, a inscrição de crianças aguardando vagas em creches municipais
próprias era centralizada?

 Sim. Toda a demanda de vagas em creches próprias era centralizada na Secretaria
Municipal de Educação.

Não era centralizada. Cada creche própria tinha sua lista de espera.

A espera por vaga em creches próprias não era registrada.
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O Município não possuía creches próprias.

2) Em 2019, as creches municipais próprias possuíam proposta pedagógica?

 Todas possuíam.

Algumas possuíam.

Não possuíam.

2.1) Como se deu a elaboração da proposta pedagógica desenvolvida pelas
creches municipais próprias, em 2019?

 A proposta pedagógica foi elaborada em cada creche, a partir de diretrizes
fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação.

A proposta pedagógica foi livremente elaborada em cada creche.

Uma proposta pedagógica única para todas as creches foi elaborada de maneira
conjunta entre as creches e a Secretaria Municipal de Educação.

Uma proposta pedagógica única para todas as creches foi elaborada pela Secretaria
Municipal de Educação.

Uma proposta pedagógica única para todas as creches foi elaborada por uma
consultoria contratada para esse �m.

3) Em 2019, a inscrição de crianças aguardando vagas em pré-escolas municipais
era centralizada?

Sim, era centralizada na Secretaria Municipal de Educação.

Não era centralizada. Cada pré-escola municipal tinha sua própria lista de espera.

A espera por vaga em pré-escolas municipais não era registrada.

 Não havia crianças em lista de espera para vagas em pré-escolas municipais.

O Município não possuía pré-escolas municipais.

4) Em 2019, as pré-escolas municipais possuíam proposta pedagógica?

 Todas possuíam.

Algumas possuíam.

Não possuíam.
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Acesso e qualidade nos anos iniciais do Ensino
Fundamental

4.1) Como se deu a elaboração da proposta pedagógica desenvolvida pelas
creches municipais próprias, em 2019?

 A proposta pedagógica foi elaborada em cada pré-escola, a partir de diretrizes
fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação.

A proposta pedagógica foi livremente elaborada em cada pré-escola.

Uma proposta pedagógica única para todas as pré-escolas foi elaborada de maneira
conjunta entre as pré-escolas e a Secretaria Municipal de Educação.

Uma proposta pedagógica única para todas as pré-escolas foi elaborada pela
Secretaria Municipal de Educação.

Uma proposta pedagógica única para todas as pré-escolas foi elaborada por uma
consultoria contratada para esse �m.

5) Em 2019, as escolas municipais que ofereciam os anos iniciais do Ensino
Fundamental possuíam proposta pedagógica?

 Todas possuíam.

Algumas possuíam.

Não possuíam.

O Município não oferecia os anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas municipais.

5.1) Como se deu a elaboração da proposta pedagógica desenvolvida pelas
escolas municipais que ofereciam os anos iniciais do Ensino Fundamental,
em 2019?

 A proposta pedagógica foi elaborada em cada escola, a partir de diretrizes
fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação.

A proposta pedagógica foi livremente elaborada em cada escola.

Uma proposta pedagógica única para todas as escolas foi elaborada de maneira
conjunta entre as escolas e a Secretaria Municipal de Educação.

Uma proposta pedagógica única para todas as escolas foi elaborada pela Secretaria
Municipal de Educação.

Uma proposta pedagógica única para todas as escolas foi elaborada por uma
consultoria contratada para esse �m.
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6) Depois de 2016, foram colocadas em funcionamento creches municipais
próprias?

 Sim

Não

6.1) Quantas creches municipais próprias foram colocadas em
funcionamento, depois de 2016?

Creches municipais próprias postas em funcionamento

6

6.2) Das creches municipais próprias colocadas em funcionamento, depois de
2016, quantas foram construídas ou reformadas?

Construídas

6

Reformadas

0

6.3) Quantas vagas foram criadas nas creches municipais próprias colocadas
em funcionamento, depois de 2016?

Vagas criadas nas creches municipais próprias colocadas em funcionamento, depois
de 2016

728

7) Depois de 2016, foram colocadas em funcionamento pré-escolas municipais
próprias?

 Sim

Não

7.1) Quantas pré-escolas municipais próprias foram colocadas em
funcionamento, depois de 2016?

Pré-escolas municipais próprias postas em funcionamento

3
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7.2) Das pré-escolas municipais próprias colocadas em funcionamento,
depois de 2016, quantas foram construídas ou reformadas?

Construídas

3

Reformadas

0

7.3) Quantas vagas foram criadas nas pré-escolas municipais próprias
colocadas em funcionamento, depois de 2016?

Vagas criadas nas pré-escolas municipais próprias colocadas em funcionamento,
depois de 2016

180

8) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros de Educação
Infantil (CEIs) municipais próprios?

 Sim

Não

8.1) Quantos Centros de Educação Infantil (CEIs) municipais próprios foram
colocados em funcionamento, depois de 2016?

Centros de Educação Infantil (CEIs) municipais próprios postos em funcionamento

3

8.2) Dos Centros de Educação Infantil (CEIs) municipais próprios colocados
em funcionamento, depois de 2016, quantas foram construídos ou
reformados?

Construídos

3

Reformados

0
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8.3) Quantas vagas foram criadas nos Centros de Educação Infantil (CEIs)
municipais próprios colocados em funcionamento, depois de 2016?

Vagas criadas nos Centros de Educação Infantil (CEIs) municipais próprios colocados
em funcionamento, depois de 2016

421

9) Durante a atual gestão (2017-2020), novas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental I (EMEFs) próprias foram colocadas em funcionamento? Esta
questão se refere especi�camente a unidades escolares que oferecem os anos
iniciais do Ensino Fundamental, sejam elas exclusivas de Ensino Fundamental I
(anos iniciais) ou não, podendo oferecer também o Ensino Fundamental II (anos
�nais).

 Sim

Não

9.1) Quantas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) municipais
próprias foram colocadas em funcionamento, depois de 2016?

Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) municipais próprias postas em
funcionamento

1

9.2) Das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) municipais
próprias colocadas em funcionamento, depois de 2016, quantas foram
construídas ou reformadas?

Construídas

1

Reformadas

0

9.3) Quantas vagas foram criadas nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEFs) municipais próprias colocadas em funcionamento,
depois de 2016?

Vagas criadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) municipais
próprias colocadas em funcionamento, depois de 2016
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Última atualização em 03/02/2020 às 17:49 por Filipe Augusto Rezende

Violência contra crianças e adolescentes

300

Proteção em situações de risco

1) Em 2019, o Município possuía Plano Municipal de Enfrentamento da Violência
contra Crianças e Adolescentes?

Sim. Possuía plano de enfrentamento de qualquer tipo de violência.

 Possuía plano de enfrentamento da violência sexual.

Não possuía nenhum plano relacionado ao tema.

1.1) O Plano Municipal em vigor em 2019 foi aprovado pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente?

 Sim

Não

2) Em 2019, o Município possuía Comitê (ou Comissão) de Prevenção e
Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes, criado e em
funcionamento?

 Sim. O Comitê estava criado e em funcionamento.

O Comitê estava criado, mas não estava em funcionamento.

Não. O Comitê não havia sido criado.

3) Depois de 2016, o Município manteve parcerias para o tratamento das questões
relativas a violências contra crianças e adolescentes?

 Sim

Não

3.1) Quais as parcerias mantidas com órgãos não pertencentes ao governo
municipal e com instituições da sociedade civil para o tratamento das
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questões relativas a violências contra crianças e adolescentes, depois de
2016?

 Com órgãos da Segurança Pública.

 Com o Ministério Público.

 Com organizações sociais.

Com igrejas ou entidades religiosas.

Com empresas.

Com organizações de trabalhadores e de empregadores.

4) As denúncias de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes eram
centralizadas em algum órgão presente no Município, em 2019?

 Sim

Não

4.1) Que órgão centralizava as denúncias de qualquer tipo de violência contra
crianças e adolescentes, em 2019?

Um dos Conselhos Tutelares reunia todas as informações sobre as denúncias.

O único Conselho Tutelar ou todos os Conselhos Tutelares dispunha(m) das
mesmas informações sobre todas as noti�cações / comunicações.

As denúncias eram centralizadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

As denúncias eram centralizadas na Assistência Social.

 As denúncias eram centralizadas na Secretaria Municipal de Saúde.

As denúncias eram centralizadas na Secretaria Municipal de Educação.

As denúncias eram centralizadas na Polícia Civil (delegacias).

5) Em 2019, o Município dispunha de �uxo de�nido de encaminhamento das
denúncias de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes recebidas?

 Sim

Não
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6) Em 2019, o Município dispunha de procedimentos de�nidos de noti�cação /
comunicação de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes por
setores e serviços das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social?

 Sim

Não

6.1) Em 2019, como eram encaminhadas as noti�cações / comunicações de
qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, feitas por setores e
serviços das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social?

 Ao(s) Conselho(s) Tutelar(es).

Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

 Aos serviços municipais de Assistência Social.

 Eram registradas no Sistema de Informação de Agravos de Noti�cação – SINAN.

6.2) As noti�cações / comunicações de qualquer tipo de violência contra
crianças e adolescentes, feitas por setores e serviços das áreas de Saúde,
Educação e Assistência Social, eram centralizadas em algum órgão municipal,
em 2019?

 Sim

Não

6.2.1) Que órgão municipal centralizava as noti�cações / comunicações
de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, feitas por
setores e serviços das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social,
em 2019?

Um dos Conselhos Tutelares reunia todas as informações sobre as
noti�cações / comunicações.

 O único Conselho Tutelar ou todos os Conselhos Tutelares dispunha(m)
das mesmas informações sobre todas as noti�cações / comunicações.

As noti�cações / comunicações eram centralizadas no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

As noti�cações / comunicações eram centralizadas na Assistência Social.

7) Em 2019, o Município dispunha de procedimentos de�nidos de
acompanhamento das noti�cações de qualquer tipo de violência contra crianças e
adolescentes?
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 Sim

Não

8) Em 2019, o Município dispunha de procedimentos de�nidos de atendimento dos
casos con�rmados de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes?

 Sim

Não

8.1) Os procedimentos de atendimento dos casos con�rmados de qualquer
tipo de violência contra crianças e adolescentes adotados em 2019 incluíam:

 Encaminhamento da criança ou adolescente para atendimento médico.

 Encaminhamento da criança ou adolescente para atendimento psicológico.

 Encaminhamento da criança ou adolescente para serviços assistenciais.

 Encaminhamento da família para serviços assistenciais.

Encaminhamento do agressor para atendimento psicológico e / ou para serviços
assistenciais.

 Acolhimento da criança ou adolescente em serviços especializados, em casos de
necessidade de afastamento temporário da família (violência doméstica de
qualquer tipo).

 Acionamento de órgãos de responsabilização.

9) Em 2019, o Município acompanhava o atendimento aos casos con�rmados de
qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes?

 Sim

Não

10) O Município tomou ou vem tomando medidas para adequar seus
procedimentos relativos a prevenção e enfrentamento da violência contra crianças
e adolescentes ao preconizado na Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, que
estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou
testemunha de violência?

 Sim.

Não. Os procedimentos adotados no Município já contemplavam o que determina a Lei.
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Trabalho infantil e adolescente trabalhador

Não.

10.1) Quais adequações foram ou vêm sendo promovidas pelo Município?

Instituição do procedimento de escuta especializada, realizada por pro�ssionais
quali�cados, em local apropriado e acolhedor, garantindo a privacidade da criança ou
do adolescente, e limitando o relato ao estritamente necessário para caracterização
da situação de violência vivida ou presenciada.

 Revisão / aperfeiçoamento dos procedimentos (�uxo, protocolo) de atendimento
de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

 Estruturação e realização de campanhas de informação à sociedade sobre tipos
e formas de violação de direitos de crianças e adolescentes.

 Estruturação e realização de campanhas de informação à sociedade sobre os
serviços de proteção e �uxos de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de
violência.

Efetivação da organização da rede de proteção (criação de centro integrado ou
grupo de trabalho; estabelecimento de reuniões periódicas) com representantes da
justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde, com a
responsabilidade de planejar e promover ações articuladas, voltadas ao atendimento
integral a crianças e adolescentes vítimas de violência.

 Instituição de programa de capacitação interdisciplinar continuada e conjunta de
pro�ssionais atuantes na rede de proteção.

 Criação de procedimentos de monitoramento e avaliação periódica das políticas
de atendimento.

11) Em 2019, o Município possuía Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil e de Proteção ao Adolescente Trabalhador?

 Sim. Possuía plano que abordava o trabalho infantil e o adolescente trabalhador.

Possuía plano que abordava o trabalho infantil.

Não possuía nenhum plano relacionado ao tema.

11.1) O Plano Municipal em vigor em 2019 foi aprovado pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente?

 Sim

Não
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12) Em 2019, o Município possuía Comitê (ou Comissão) de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil, criado e em funcionamento?

 Sim. O Comitê estava criado e em funcionamento.

O Comitê estava criado, mas não estava em funcionamento.

Não. O Comitê não havia sido criado.

13) Depois de 2016, o Município manteve parcerias visando à erradicação do
trabalho infantil e à proteção ao adolescente trabalhador?

 Sim

Não

13.1) Quais as parcerias mantidas com órgãos não pertencentes ao governo
municipal e com instituições da sociedade civil visando à erradicação do
trabalho infantil e à proteção ao adolescente trabalhador, depois de 2016?

 Com o Ministério Público / Ministério Público do Trabalho.

Com Agências Regionais do Trabalho e Emprego.

 Com centrais sindicais e associações de trabalhadores e de empregadores.

Com as entidades do Sistema S.

 Com organizações sociais.

Com igrejas ou entidades religiosas.

14) Em 2019, o Município dispunha de procedimentos de identi�cação de crianças
e adolescentes em situação de trabalho infantil?

 Sim

Não

15) Em 2019, o Município incentivava a denúncia da existência de crianças e
adolescentes em situação de trabalho infantil?

 Sim

Não
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16) As denúncias de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil eram
centralizadas em algum órgão municipal, em 2019?

 Sim

Não

16.1) Que órgão municipal centralizava as denúncias de crianças e
adolescentes em situação de trabalho infantil, em 2019?

Um dos Conselhos Tutelares reunia todas as informações sobre as denúncias.

 O único Conselho Tutelar ou Todos os Conselhos Tutelares dispunha(m) das
mesmas informações sobre todas as denúncias.

As denúncias eram centralizadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

As denúncias eram centralizadas na Assistência Social.

17) Em 2019, o Município dispunha de procedimentos de�nidos de averiguação
das denúncias de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil?

 Sim

Não

18) Em 2019, as informações sobre crianças e adolescentes identi�cados em
situação de trabalho infantil eram encaminhadas aos órgãos de �scalização do
trabalho, para as medidas cabíveis junto aos empregadores?

 Sim

Não

19) Depois de 2016, o Município divulgou a Lei da Aprendizagem, estimulou e
orientou as empresas para a contratação de menores aprendizes?

 Sim

Não

20) Depois de 2016, o Município divulgou o PRONATEC - Programa Nacional de
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Prevenção e proteção de crianças e adolescentes em
situação de desastres

Ampliação de infraestrutura

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, estimulou e orientou os jovens para a
participação?

 Sim

Não

Não houve oferta de cursos técnicos ou de quali�cação pro�ssional no Município, depois
de 2016.

21) Em 2019, o Município possuía Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC,
em funcionamento?

 Sim

Não

22) Em 2019, o Município possuía plano municipal voltado à redução de riscos de
desastres, à assistência às populações atingidas e à recuperação das áreas
afetadas?

 Sim

Não

22.1) O plano municipal em vigor em 2019 contemplava, expressamente,
ações de proteção voltadas a crianças e adolescentes?

 Sim

Não

23) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros de Referência de
Assistência Social - CRAS?

 Sim

Não

23.1) Quantos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS foram
colocados em funcionamento, depois de 2016?
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CRAS colocados em funcionamento, depois de 2016

2

23.2) Dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS colocados em
funcionamento, depois de 2016, quantos foram construídos ou reformados?

Construídos

2

Reformados

0

24) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros de Referência
Especializados de Assistência Social - CREAS?

Sim

 Não

24.1) Quantos Centros de Referência Especializados de Assistência Social -
CREAS foram colocados em funcionamento, depois de 2016?
Depende de: Questão 24, alternativa 1

CREAS colocados em funcionamento, depois de 2016

24.2) Dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social -
CREAS colocados em funcionamento, depois de 2016, quantos foram
construídos ou reformados?
Depende de: Questão 24, alternativa 1

Construídos

Reformados

25) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros Integrados de
Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência?

Sim

 Não
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25.1) Quantos Centros Integrados de Atendimento à Criança e ao Adolescente
Vítimas de Violência foram colocados em funcionamento, depois de 2016?
Depende de: Questão 25, alternativa 1

CREAS colocados em funcionamento, depois de 2016

25.2) Dos Centros Integrados de Atendimento à Criança e ao Adolescente
Vítimas de Violência colocados em funcionamento, depois de 2016, quantos
foram construídos ou reformados?
Depende de: Questão 25, alternativa 1

Construídos

Reformados
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