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☰

Mapas 2019

Políticas Sociais

Última atualização em 03/02/2020 às 17:49 por Filipe Augusto Rezende

Violência contra crianças e adolescentes

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.
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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 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.
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 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

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
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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?

 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.



28/02/2020 Plataforma do Programa Prefeito Amigo da Criança

https://prefeito.org.br/team_member/programa/mapa/17158 5/11

 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.

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
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Trabalho infantil e adolescente trabalhador

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

12) Em 2019, o Município possuía Comitê (ou Comissão) de Prevenção e

Erradicação do Trabalho Infantil, criado e em funcionamento?
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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
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Não

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?
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Prevenção e proteção de crianças e adolescentes em situação
de desastres

Ampliação de infraestrutura

 Sim

Não

20) Depois de 2016, o Município divulgou o PRONATEC - Programa Nacional
de 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
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Ampliação de infraestrutura

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?

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
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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

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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