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CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

RESOLUÇÃO Nº 030, DE 08 DE SETEMBRO DE 2016 
 

Dispõe sobre abertura de consulta púbica do Quadro 
Operativo do Plano Decenal de Direitos Humanos de Criança 
e Adolescente do Município de Santa Rita 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA RITA- CMDCA/SR, no 

uso de suas atribuições conforme Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e, na Lei Municipal nº 1653/2015, 
no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da Política de atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.   

 
CONSIDERANDO a Resolução 171/2014 do Conselho Nacional de direitos de Crianças e Adolescentes - 

CONANDA, a qual “estabelece os parâmetros para discussão, formulação e deliberação dos planos decenais dos direitos humanos 
da criança e do adolescente em âmbito estadual, distrital e municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes da Política 
Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com os eixos e objetivos estratégicos do Plano Nacional Decenal dos 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”. 

V - submeter a minuta de plano decenal à consulta pública local, seja por audiência pública, consulta virtual 
ou outro mecanismo participativo equivalente. 

 
CONSIDERANDO as deliberações do colegiado em Reunião Extraordinária do dia 08 de setembro de 2016, 

registrada em ata, em observância ao contido no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º- Submeter a Consulta Público por meio eletrônico a proposta do Quadro Operativo do Plano Decenal 

de Direitos Humanos de Criança e Adolescente do Município de Santa Rita. 
 
Art. 2º - A consulta pública ficará aberta de 14 a 21 de setembro de 2016. As sugestões de mudanças no texto 

deverão ser encaminhadas para o E-mail: cmdcasantarita@yahoo.com.br  
 
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Eliene Borges Barbosa 

Coordenadora
 

Quadro Operativo do Plano Decenal de Direitos Humanos de Criança e Adolescente do Município de Santa Rita. 
 

EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS 
 

Eixo1 PROMOÇÂO DOS DIREITOS 

Diretriz  Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade, e do Estado, 
considerada as condições de pessoas com deficiência e as diversidades de gênero Orientação sexual, cultural, étnico- racial, religiosa, geracional, 
territorial, de nacionalidade e de opção política 

Diretriz  Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e suas famílias e contemple 
a superação das desigualdades, afirmação da diversidade com promoção da equidade e inclusão social. 

OBJETIVO AÇÕES META PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Promover o 
respeito aos 
direitos da 
criança e do 
adolescente na 
sociedade de 
modo a 
consolidar uma 
cultura de 
cidadania. 

Confecção de exemplares do Estatuto 
da Criança e Adolescente (ECA), para 
ser trabalhado com os diversos atores 
sociais envolvidos nas ações relativas 
a política da criança e do adolescente 
(profissionais e usuários). 

Reproduzir quantidade suficiente 
de exemplares do Estatuto da 
Criança e Adolescente (ECA), 
periodicamente, para o 
desenvolvimento de atividades no 
sistema municipal de educação e  
com os diversos atores sociais 
envolvidos nas política da criança e 
do adolescente (profissionais e 
usuários) 

 
 
 
2017/2020/ 
2023/2026 

CMDCA e Secretaria 
Municipal de 
Educação (SME) 

Câmara Municipal 

Promoção de campanhas de 
sensibilização sobre o ECA no 
município. 

Produzir e veicular campanha 
publicitária para divulgação da 
importância do ECA na cidade, bem 
como do Sistema de Garantia de 
Direito (SGD) e suas respectivas 
competências. 

2017/2019/ 
2021/2023/ 
2025 

Secretaria de 
Comunicação 
(SECOM), Secretaria 
de Assistência Social 
(SMAS), SME, 
CMDCA 

Empresariado Local 

Promover eventos sistemáticos de 
disseminação dos direitos  de 
criança e adolescente e de 
enfrentamento a toda forma de 

2016 - 2026 CMDCA/ Rede de 
Proteção 

Empresariado Local 

mailto:cmdcasantarita@yahoo.com.br
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 violação especialmente, nas datas 
do calendário nacional da política 
Direito de Criança e Adolescente - ( 
18/05; / 12/06 13/07; 12/10) 

Produzir Cartilhas informativas 
lúdicas sobre os direitos da criança e 
do adolescente. 

2018 SME, SECOM, SMAS, 
CMDCA 

 

Estruturação do ensino dos direitos de 
crianças e adolescentes com base no 
ECA, ampliando as ações previstas na 
lei 11.525/2007, também para 
educação infantil. 

Capacitar educadores, orientadores 
sociais, professores do sistema de 
ensino municipal, sobre 
metodologia abordagem do ECA 

2017-2026 CMDCA, SME, SMAS, 
Rede de Proteção 

 

Promoção de espaços de discussão e 
sensibilização (escolas, programas e 
serviços; família, sociedade) visando o 
respeito à diversidade humana. 

Criar agenda intersetorial anual dos 
órgãos de atendimento direto a 
crianças e adolescentes, em cada 
território, de atividades de 
sensibilização sobre a diversidade 
humana e Direito Humano de 
Criança e Adolescente (DHCA) junto 
a família e comunidade. 
 

2017-2026 CMDCA, SME, SMAS, 
Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) e 
Rede de Proteção 

 

Reforçar a implementação das 
temáticas transversais, 
especialmente, as questões de 
gênero, raça/etnia, orientação 
sexual, diversidade religiosa, dentre 
outras, no cotidiano escolar, do 
Serviço Comunitário Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV), e dos grupos da 
ESFS. 

2017-2026 CMDCA, SME, SMAS, 
SMS e Rede de 
Proteção 

Procuradoria Jurídica 
do Município 

 Promoção de atividades para elevação 
das Competências Familiares em 
relação à proteção integral e educação 
em direitos humanos de crianças e 
adolescentes no espaço de 
convivência familiar e comunitária. 

Desenvolver atividades nos CRAS, 
CREAS, Unidades de Saúde das 
Famílias (USFs), Escolas, entre 
outros, sobre competências 
familiares para potencializar a 
capacidade da família para 
enfrentamento dos desafios 
inerentes ao desenvolvimento 
familiar e a proteção integral de 
crianças e adolescentes. 

2017 – 2019 SMAS  

Expandir e 
qualificar 
políticas de 
atenção integral 
a saúde de 
crianças, 
adolescentes e 
suas famílias. 

Ampliação e fortalecimento do acesso 
à atenção básica.  

Aumentar a cobertura populacional 
estimada pelas equipes de atenção 
básica para 97%. 

2017 SMS  

Reduzir para 11% as internações por 
causas sensíveis à atenção básica 

2017 SMS  

Melhorar a infraestrutura e 
equipamento das unidades básicas 
de saúde do município. 

2017- 2018 SMS  

Assegurar equipes mínimas das 
unidades básicas de saúde. 

2017 SMS  

Ampliar, intensificar e 
redimensionar a atuação das 
equipes NASF junto às equipes da 
ESF 

2017 SMS  

Promover a estruturação e 
efetividade das ações de prevenção 
as Doenças Sexual Transmissíveis 
(DSTs) e a Gravidez na Adolescência, 
a partir do PSE e ESFs. 

2017-2026 SMS  

Realizar ações de Saúde Bucal para 
crianças e adolescentes no 
município. 

2017-2026 SMS  

Fortalecer a prevenção e vigilância em 
saúde através das ações de 
imunização. 

Vacinar a população de acordo com 
o calendário básico de rotina e as 
campanhas de imunização 
programadas pelo Ministério da 
Saúde 

2017-2026 SMS  

Ampliar a divulgação nas bases 
territoriais da ESF, para assegurar o 
conhecimento por parte dos 
responsáveis das campanhas de 
vacinação de crianças e 
adolescentes. 

2017-2026 SMS  
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 Adquirir equipamentos para 
adequação das salas de vacina. 

2017 SMS  

Capacitar profissionais da saúde 
para manejo, acondicionamento e 
aplicação das vacinas 

2017 SMS  

Formalização do atendimento as 
crianças e adolescentes com 
deficiência nutricional 

Estabelecer legislação/protocolo 
municipal para a atenção às crianças 
e adolescentes com deficiência 
nutricional, ou com necessidade de 
alimentação diferenciada. 

2017 SMS  

Implementação da rede de atenção a 
saúde materna e infantil e 
implementação da rede cegonha no 
âmbito municipal para garantir 
acesso, acolhimento e resolutividade. 

Implantar rede municipal de 
proteção a mulheres e crianças em 
situação de vulnerabilidade 

2017 SMS  

Fortalecer a oferta da atenção do 
planejamento reprodutivo em 100% 
das unidades básicas de saúde e 
maternidade 

2017 SMS  

Aumentar a proporção de nascidos 
vivos de mães com no mímino7 
consultas de pré-natal 

2017 SMS  

implantar serviço de assistência 
especializada em pediatria 

2017 SMS  

Implantação de serviço municipal de 
atenção psicossocial especializada 
para crianças e adolescentes 

criar CAPSI no município 2017-2018 SMS  

Implantação de Serviço Municipal de 
atenção a crianças e adolescentes com 
deficiência 

Criar Centro Municipal de referência 
para crianças e adolescentes com 
deficiência 

2017-2018 SMS  

Implantação de serviço municipal de 
atenção aos agravos de saúde de 
crianças e adolescentes 

Implantar hospital infantil, com UTI, 
no município 

2017-2020 SMS  

 
 
 
 
Erradicar a fome 
e assegurar a 
alimentação 
adequada de 
crianças, 
adolescentes, 
gestantes e 
lactantes por 
meio da 
ampliação de 
políticas de 
segurança 
alimentar e 
nutricionais. 

Institucionalização de atenção à 
segurança alimentar de gestantes, 
lactantes, crianças e adolescentes. 

Criar serviço (fluxo de atendimento) 
de apoio alimentar às gestantes, 
lactantes e crianças e adolescentes 
que necessitem de alimentação 
diferenciada no âmbito da política 
municipal de saúde. 

2017-2020 SMS  

Implementação de política nacional 
alimentação escolar no âmbito 
municipal 

Estabelecer regramento em lei 
municipal para os benefícios 
eventuais da assistência social, 
especialmente os relacionados com 
a segurança alimentar e nutricional. 

2017-2018 SAS  

Promover a vigilância alimentar e 
nutricional de gestantes e nutrizes, 
a partir do CRAS, Unidades da 
Estratégia de Saúde da Família e 
Escolas municipais. 

2017-2018 SMS – SMAS – SME   

Assegurar oferta contínua da 
merenda escolar durante todo o 
ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-2026 SME  

 
 
Ampliar o 
acesso de 
crianças, 
adolescentes e 
suas famílias ao 
serviço de 
proteção social 
básica e 
especial, por 

 
 
Ampliação da cobertura de CRAS no 
Município. 
 
 
 
 
 
 
 

Implantação de 10 CRAS no 
município 

2017-2018 SMAS  

Implantar CRAS volante, para 
atendimento às áreas desassistidas 

2017-2018 SMAS  

Desenvolver ações para o 
empoderamento das famílias com 
foco nos direitos humanos, na 
elevação das competências e 
fortalecimento dos vínculos 
familiares 

2017-2018 SMAS  

2017-2018 2017-2018 2017-2018  
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 meio da 
expansão e 
qualificação da 
política de 
assistência 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar oferta de vagas para cursos 
profissionalizantes para 
adolescentes e jovens na Zona 
Urbana e Rural 

2017-2018 SMAS  

Estruturar e efetivar o PAIF no 
município e a partir deles promover 
as 2016-2026 redes de proteção 
integral em cada território. 

2017-2018 SMAS  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliação e qualificação de 
atendimento do CREAS no Município 
 

Implantar 2º CREAS municipal em 
Santa Rita, prioritariamente na 
região do TIBIRI 

2017-2018 SMAS  

Estruturar e efetivar o PAEFI no 
município e a partir deles fortalecer 
a rede municipal de proteção 
integral dos direitos de crianças e 
adolescentes 

2017-2018 SMAS  

Concurso Público para compor as 
equipes da Secretaria da Assistência 
Social, objetivando assegurar a 
continuidade dos serviços 

2017-2018 SMAS  

Estruturar e efetivar os serviços 
oferecidos pelas medidas 
socioeducativas conforme 
preconiza o SINASE 

2017-2018 SMAS  

Assegurar apoio orçamentário para 
execução dos programas de PSC e 
LA e qualificação do CREAS 

2017-2019 SMAS  

Assegurar sede Própria, com 
visibilidade, estruturada de acordo 
com os parâmetros da NOB-SUAS e 
Orientações Técnicas CREAS. 

2018 SMAS  

Alocar recursos no orçamento 
municipal, para o desenvolvimento 
de atividades educativas e de 
enfrentamento às violações e 
violências contra crianças e 
adolescentes no município, 
especialmente trabalho infantil, 
abuso e exploração sexual. 

2017-2026 SMAS  

 
 
 
 
 
 
Ampliar o 
acesso de 
crianças e 
adolescentes a 
políticas e 
programas de 
esporte, cultura 
e lazer, de 
acordo com a 
sua condição 
peculiar de 
desenvolviment
o, assegurando 
a participação e 
acessibilidade 
de pessoas com 
deficiência. 

 
 
 
 
 
 
Consolidar política municipal de 
fomento à prática de esporte, cultura 
e lazer de crianças e adolescentes  de 
maneira articulada entre as 
secretarias de Cultura, desporto, 
turismo e lazer; saúde; educação e 
assistência social, contemplando a 
zona urbana e rural. 

Promover um diagnóstico quali-
quantitativo municipal dos espaços 
públicos de esporte, cultura e lazer 
e das principais demandas das 
crianças e adolescentes da zona 
urbana, em cada bairro e zona rural. 

2017 -2018 CMDCA SECDETUR 
SMAS 

Implantação de 12 núcleos de 
esporte, recreação e lazer nos 
bairros e Zona Rural 

2017-2020 SECDETUR CMDCA 
CONSELHOS 
TUTELARES 

Implantação, em parceria com as 
secretarias de educação e ação 
social de 12 núcleos de promoção 
cultural nos bairros e Zona Rural 

2017-2020 SECDETUR SMAS 
SME 
CMDCA 

Construção de Teatro Municipal 2017-2020 SECDETUR  

Construção de 4 Ginásios 
poliesportivos na cidade 

2017-2020 SECDETUR  

Requalificação dos equipamentos 
sociais de lazer, cultura e esporte 
existentes na cidade, para favorecer 
o acesso de crianças, adolescentes e 
seus familiares. 

2017-2020 SECDETUR  

Universalizar o 
acesso e 
assegurar a 
permanência e 
o sucesso de 
crianças e 

Ampliação do percentual da 
população de  crianças 0 a 5 anos 
freqüentando a escola 

Universalizar  a educação na pré-
escola pra crianças de 04 a 05 anos 
de idade. 

2017-2018 SME CMDCA 
CONSELHOS 
TUTELARES 
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 adolescentes na 
educação 
básica,  
expandindo 
progressivamen
te a oferta de 
educação 
integral, com a 
ampliação da 
jornada escolar, 
dos espaços e 
das 
oportunidades 
educacionais. 

 Ampliar em 50% o número de 
crianças de até 03 anos 
matriculadas na educação infantil. 

2017-2025 SME  

Requalificar as 18 creches 
existentes, conforme padrões 
arquitetônicos estabelecidos em 
legislação vigente, respeitando as 
normas de acessibilidade, 
interações, ludicidade e os aspectos 
culturais e regionais 

2017-2026 SME  

Implantar 10 novos CREIS conforme 
padrões arquitetônicos 
estabelecidos em legislação vigente, 
respeitando as normas de 
acessibilidade, interações, 
ludicidade e os aspectos culturais e 
regionais 

2017-2025 SME SEINFRA, SEPLAN 

Garantir que 90% da população de 0 
a 3 anos de idade tenha acesso a 
vagas em CREIS no município 

2017-2026 SME  

Adquirir mobiliários, equipamentos, 
brinquedos pedagógicos, livros 
didáticos, jogos educativos, 
materiais esportivos e outros 
materiais pedagógicos para 
brinquedotecas, bibliotecas infantis 
e parques. 

2017-2026 SME  

 Manter e ampliar o atendimento na 
pré-escola em turno integral e 
parcial, de acordo com a Lei Federal 
nº 12.796/13 e Resolução nº 5/2009 
do CNE; 

2017-2026 SME  

Criar Centros de Atendimento 
Educacional Especializados de 
educação infantil por pólos (4) de 
forma a assegurar a acessibilidade 
de espaços, materiais, objetos, 
brinquedos para as crianças com 
deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, 
assegurando a educação bilíngüe 
para crianças surdas e a 
transversalidade da educação 
especial nessa etapa da educação 
básica 

2017-2026 SME  

Ampliar o atendimento das 
populações do campo e das 
comunidades indígenas e 
quilombolas na educação infantil 
nas respectivas comunidades, 

2017-2024 SME  

 Ampliar e estruturar a inclusão 
digital como ferramenta no 
processo educativo para 100% dos 
docentes e discentes da educação 
infantil da rede Municipal até o 5º 
ano ; 

2017-2024 SME  
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 Realizar anualmente a chamada 
pública para matrícula das crianças 
de 0 a 5 anos na educação infantil 

2017-2024 SME  

Melhorar a regularidade e 
qualidade da merenda escolar 
servida nas unidades educacionais 
de educação infantil, de forma a 
enriquecer o cardápio com frutas, 
verduras, laticínios e outros 
produtos do programa agricultura 
familiar na educação infantil e 
demais níveis de ensino municipal. 

2017-2026 SME  

Implantar programa de orientação e 
apoio às famílias, por meio da 
articulação das áreas de educação, 
saúde e assistência social com foco 
no desenvolvimento integral das 
crianças de até 03 anos de idade e 
na elevação das competências 
familiares. 

2017-2026 SME  

 Promover a busca ativa de crianças 
em idade correspondente à 
educação infantil, em parceira com 
órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, 
preservando o direito de opção da 
família em relação às crianças de até 
03 anos. 

2017-2026 SME  

 Ampliação do acesso e permanência 
de crianças e adolescentes de 6 a 14 
anos no ensino fundamental, com 
foco na redução da distorção idade-
série 

Universalizar o ensino fundamental 
de 9 (nove) anos para toda a 
população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo 
menos 95% (noventa e cinco por 
cento) dos alunos concluam essa 
etapa na idade recomendada. 

2017-2024 SME  

 Implantar educação em tempo 
integral em 30% das escolas 
municipais 

2017-2026 SME  

Promover o acompanhamento e o 
monitoramento das situações de 
discriminação, preconceitos e 
violências que geram evasão e baixo 
rendimento escolar de crianças e 
adolescentes vítimas. 

2017-2024 SME  

 Assegurar a relação das escolas com 
instituições parceiras públicas e 
privadas e movimentos culturais a 
fim de garantir a oferta regular de 
atividades culturais para a livre 
fruição dos alunos dentro e fora dos 
espaços escolares, assegurando 
ainda que as escolas se tornem 
pólos permanentes de criação e 
difusão cultural nas comunidades; 

2017-2024 SME  

Requalificar as EMEFs existentes, 
inclusive com construção de prédios 
próprios, na Zona Urbana e no 
Campo, conforme padrões 
arquitetônicos estabelecidos em 
legislação vigente, respeitando as 
normas de acessibilidade, 
interações, ludicidade e os aspectos 
culturais e regionais 

2017-2024 SME  

Garantir o transporte escolar, em 
regime de colaboração entre União 
Estado e Município, atendendo aos 
princípios básicos de segurança 
exigidos pelo Departamento 
Estadual de Trânsito (DETRAN) e as 
normas de acessibilidade que 
garantam segurança aos alunos com 
deficiências 

2017-2024   
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  Garantir e assegurar a presença de 
intérprete de Libras, cuidadores, 
transcritores e instrutores de 
Braille, professores licenciados em 
Letras Libras em todas as escolas 
que efetivarem matrícula de alunos 
com deficiência; 

2017-2024 SME  

Assegurar anualmente, em até 
noventa dias após o início do ano 
letivo, o fornecimento do 
fardamento completo para todos os 
alunos matriculados na rede 
municipal de ensino; 

2017-2026   

 
 
 

Garantir no início do ano letivo a 
todos os alunos matriculados na 
rede municipal de ensino, o kit 
escolar com materiais didáticos 
pedagógicos contendo: lápis, 
canetas esferográficas e 
hidrográficas, coleção lápis de cor 
madeira, caderno, borracha, 
apontador e outros, de acordo com 
as especificidades do nível de ensino 

2017-2026 SME  

 Mobilizar e articular o Governo do 
Estado da Paraíba, para ampliação e 
qualificação do ensino médio no 
município de Santa Rita. 

Elevar a taxa líquida de matrículas 
no Ensino Médio no município para 
85%. 

2017-2024 SME SEE 

  Ampliar a jornada do trabalho 
pedagógico com os alunos por meio 
de atividades curriculares, voltadas 
para a formação básica necessária à 
vida e ao mundo do trabalho, de 
forma a fortalecer as parcerias com 
instituições acadêmicas, esportivas 
e culturais para gestão Intersetorial 
na oferta de um currículo ampliado; 

2017-2024 SME SEE 

  Mobilizar junto ao governo do 
estado da Paraíba a construção de 
escolas de Ensino Médio do Campo 

2017 - 2020 SME/ Prefeito SEE 

  Articular a garantia de padrão 
básico de qualidade, tendo em vista 
os estabelecidos pelo FNDE, para 
escolas de Ensino Médio no que se 
refere a rede física, manutenção e 
suporte para o ensino; 

2017-2018 SME  

  Fomentar a expansão das 
matrículas gratuitas de ensino 
médio integrado à Educação 
profissional, observando-se as 
peculiaridades das populações do 
campo, das comunidades indígenas 
e quilombolas e das pessoas com 
deficiência; 

2017-2026 SME / Prefeito  

  Promover a busca ativa da 
população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos fora da escola, em 
articulação com os serviços de 
assistência social, saúde e de 
proteção à adolescência e à 
juventude; 

2017 -2020 CT/CRAS/SME  

  Articular com a Secretaria de Estado 
de Educação, a promoção de 
programas de educação de jovens e 
adultos para a população urbana e 
do campo na faixa etária de 15 a 17 
anos com qualificação social e 
profissional, para jovens que 
estejam fora da escola e com 
defasagem idade-ano. 

2017-2026 SME  

  Pleitear junto ao governo do estado 
a criação de escola técnica estadual 
no município 

2017-2020 SME  
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   Ampliar oferta de vagas para cursos 
profissionalizantes para 
adolescentes e jovens por parte da 
Secretaria de Assistência Social 

2017-2020 SME  

  Mobilizar parceria com sistema "S" 
para oferta de cursos 
profissionalizantes na cidade. 

2017-2020 SME  

 Propor Projeto de Lei de criação de 
Equipe técnica com Assistentes Sociais 
e Psicólogos nas Escolas M. de Santa 
Rita contratadas por meio de concurso 
público 

Equipes técnicas formadas com 
Assistentes Sociais e Psicólogos em 
todas as Escolas M. de Santa Rita  

2017-2020 CMDCA 
SME 
CME 

Rede de proteção 
MP 
VIJ 
Conselhos de Serviço 
Social e Psicologia 

 
EIXO 2- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 

 

Eixo 2 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 

Diretriz  Universalização e fortalecimento dos conselhos tutelares,  objetivando a sua atuação qualificada 

Diretriz Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados. 

OBJETIVO AÇÕES META PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Ampliar e 
consolidar os 
Órgãos de 
Justiça e 
Segurança, 
para assegurar 
a celeridade e 
eficiência na 
responsabilizaç
ão dos crimes 
contra a 
infância e 
juventude, bem 
como na 
apuração de 
ato Infracional. 

Criar e implantar  Delegacia 
especializada da Criança e 
Adolescente. 

02 Delegacias. Sendo uma para 
atendimento de adolescente autor 
de ato infracional. E a outra para 
crianças e adolescente em situação 
de violência. Ambas com equipe 
técnicas especializadas: Assistente 
Social, psicólogo e pedagogo. 

 
2017 até 2022. 

 
TJ/PB, 
CMDCA/EXECUTIVO 
MUNICIPAL/JUDICIÁ
RIO 

 
Rede de Proteção 
Conselhos Tutelares 
Centro de defesa  
Ministério Público/ 
Vara da Infância 
 

     

Propor ao TJ/PB a alteração da Lei de 
Organização Judiciária/LOJE com vista 
a criação de Vara Privativa da infância 
e juventude no Município. 

Vara privativa da Infância e 
Juventude em Santa Rita 

2018 TJ/PB, 
CMDCA/EXECUTIVO 
MUNICIPAL/JUDICIÁ
RIO 

Rede de Proteção 
Conselhos Tutelares 
Centro de defesa  
Ministério Público/ 
Vara da Infância 

Definir 
diretrizes e 
implementar 
políticas sociais 
articuladas que 
assegurem a 
proteção 
integral e o 
direito à 
convivência 
familiar e 
comunitária de 
crianças e 
adolescentes 
em situação de 
vulnerabilidade
. 
 

Propor ao Executivo Municipal a 
implementação de programa/serviço 
para proteção provisória de criança e 
adolescente ameaçado de morte. 

Implantação do PROVITA  no 
Município. 
 

2017  
 

CMDCA/Executivo 
Municipal/Estadual/
Federal 
 

Rede de Proteção 
MP 
Conselhos Tutelares 
Vara da Infância 
 

Propor ao Executivo Municipal a 
formulação de programa/serviço para 
atendimento e promoção às famílias 
de crianças e adolescentes acolhidos. 

Implantação de programa/ 
serviço para atenção às famílias de 
crianças e adolescentes, conforme 
preconiza o ECA. 

2019 CMDCA/Executivo 
Municipal/Estadual/
Federal 
 

Rede de Proteção 
MP 
Conselhos Tutelares 
Vara da Infância 
Casa de Acolhida 

Ampliar e 
articular 
políticas, 
programas, 
ações e 
serviços para a 
proteção e 
defesa de 
crianças e 
adolescentes 
identificadas 
em situação de 
trabalho 
infantil, com 
base no Plano 
Nacional 
temático. 

Realizar diagnóstico  
acerca do trabalho infantil na zona 
urbana e rural. 

Pesquisa de campo na zona urbana 
e rural. 
 

 2017 
 

SMAS; CMDCA Rede de Proteção 
MP 
Conselhos Tutelares 
Vara da Infância 
Conselhos setoriais 

Adoção de medidas de combate ao 
trabalho infantil pelos diferentes 
seguimentos sociais. 
 

Realização de 04 Campanhas 
educativas contra o trabalho 
infantil. 
Reordenar o atendimento às 
crianças e adolescentes 
identificadas em situação de 
trabalho infantil. 

2017 
 

CMDCA/EXECUTIVO
/ 
REDE DE 
PROTEÇÃO/LEGISLA
TIVO/CONSELHO 
TUTELAR 
CMDCA/UNIVERSID
ADES/EXECUTIVO 

 
Rede Proteção 
Centros de defesa. 
CEDHOR 
REMAR 
 
 

 

Definir 
diretrizes para 
as atividades de 

Criação e Implantação do CAPS I,  e 
CIRANDAR. 
 

CAPS I e CIRANDAR Implantados e 
funcionando. 

2017 até 2022 
 

CMDCA/EXECUTIVO
/REDE DE 
PROTEÇÃO/LEGISLA

SES 
COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS 



 

 

Prefeitura Municipal de Santa Rita – Av. Juarez Távora – nº 93 – Centro – Santa Rita – Paraíba – 58.300-410 – www.santarita.pb.gov.br 

 
 

 

 prevenção ao 
uso de drogas 
por crianças e 
adolescentes 
conforme a Lei 
11. 343/06, 
bem como 
ampliar, 
articular e 
qualificar as 
políticas sociais 
para prevenção 
e atenção a 
crianças,  
adolescentes e 
familiares, 
usuários e 
dependente de 
álcool e drogas. 
 
 

 TIVO/CONSELHO 
TUTELAR 
 

AA 
 

Criação   e Implantação do CAPS AD.   CAPS AD  Implantado e 
funcionando. 
 

2017 até 2022 
 

CMDCA/EXECUTIVO
/REDE DE 
PROTEÇÃO/LEGISLA
TIVO/CONSELHO 
TUTELAR 
 

SES 
COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS 
AA 
 

Propor ao Executivo a implementação 
de projetos voltados a prevenção ao 
uso abusivo de álcool e outras drogas 
por crianças e adolescentes. 

Planejar e executar ações 
preventivas ao uso abusivo de 
álcool e outras drogas por crianças e 
adolescentes. 

2017 até 2019 
 

CMDCA/EXECUTIVO
/REDE DE 
PROTEÇÃO/LEGISLA
TIVO/CONSELHO 
TUTELAR 
 

PM/PROERD 
SES 
Igrejas 
Secretaria de 
Educação, Saúde, 
Assistência e Cultura, 
Lazer e Esporte. 

Aprimorar o 
funcionamento 
dos conselhos 
tutelares no 
município, de 
acordo com os 
parâmetros 
estabelecidos 
pelo 
CONANDA. 

Reivindicar e monitorar o 
aprimoramento das condições de 
trabalho no tocante a recursos 
humanos e materiais. 

Conselhos Tutelares equipados e 
funcionando sem interrupção da 
prestação de serviços. 

2017 
 

CMDCA/EXECUTIVO
/ 
CONSELHO TUTELAR 
 

 
REDE / Ministério 
Público / Vara da 
Infância 
 

Consolidação do fluxograma de 
atendimento a crianças e 
adolescentes de acordo com a 
Associação Brasileira de Magistrados e 
Promotores de Justiça da Infância e da 
Juventude - ABMP.   
 

Garantir que a rede se aproprie dos 
fluxos através de seminários , 
oficinas.  
 

 
2018 
 

Rede de 
Proteção/CMDCA/ 
CONSELHOS 
TUTELARES 
 

 

Aquisição de Sede Própria para os 
Conselhos. 

Garantir aos  atores do sistema de 
garantia de direitos, apropriação e 
construir meios para disseminação 
desse conhecimento para a 
população. 

2022 
 

CMDCA/EXECUTIVO
/ 
LEGISLATIVO 
 

 

Implementação 
do plano 
municipal de 
atendimento 
socioeducativo 

Formar a comissão de monitoramento 
do plano municipal de atendimento 
socioeducativo. 

Comissão criada e publicada. 2017 
 

CMDCA/Executivo, 
CREAS e Rede 
 

Sistema de garantia de 
direitos. 
 

.     

Elaborar e 
implementar o 
plano 
municipal para 
primeira 
infância. 

Formar a comissão para elaboração do 
plano municipal para primeira 
infância. 

Comissão criada e publicada. 2018 
 

 
CMDCA/Executivo, 
Rede Secretaria de 
Educação, Saúde e 
Assistência. 
 
 

Sistema de garantia de 
direitos. 
 

Elaboração do plano municipal para 
primeira infância. 

Plano municipal para primeira 
infância elaborado e em execução. 

2017  
 

 
CMDCA/Executivo, 
Rede Secretaria de 
Educação, Saúde e 
Assistência. 
 

Rede de Proteção, MP, 
Vara da Infância e 
Câmara Municipal. 

Fortalecer os 
serviços de 
defesa e 
responsabilizaç
ão existente no 
município para 
garantir a 
repressão e 
punição à 
exploração 
sexual contra 
crianças e 
adolescentes. 

Intensificar a fiscalização nos 
estabelecimentos comerciais para 
coibir a exploração sexual e a venda de 
bebidas alcoólicas à crianças e 
adolescentes. 

Reativação dos trabalhos dos 
Comissários de Proteção da Vara da 
Infância e Juventude. 
 

2017 
 

TJPB/Vara da 
Infância/Ministério 
Público/CMDCA/Exe
cutivo 
 

 

Mobilização do sistema de justiça e 
segurança Definição de uma equipe de 
fiscalização. 

Equipe de fiscalização constituída e 
atuando. 
 

 
2026 
 

TJPB/Vara da 
Infância/Ministério 
Público/CMDCA/Exe
cutivo/ Policia 
Militar/Polícia Civil/ 
Conselhos Tutelares. 
 

 

Elaboração de agenda intersetorial de 
fiscalização de motéis, bares, postos 
de gasolina, pousadas, etc. 

Realizar 02 (duas) ações de 
fiscalização por mês. 
 

2026 
 

 
TJPB/Vara da 
Infância/Ministério 
Público/CMDCA/Exe
cutivo/ Policia 
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 Militar/Polícia Civil/ 
Conselhos Tutelares 
 

Criação de Centro especializado para 
atendimento à crianças e 
adolescentes em situação de abuso e 
exploração sexual. 

Centro especializado criado e em 
funcionamento 
 

2020 
 

CMDCA/Executivo/ 
Legislativo/Governo 
Estadual 

 

Condições físicas e materiais 
adequados para atuação profissional 
nos CREAS 

Quantidade de recursos definidos e 
de recursos materiais adquiridos. 

 
2020 

CMDCA/Executivo/ 
Legislativo/Governo 
Estadual 

 

 
EIXO 3- PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES 

 

Eixo 3 PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES 

Diretriz  Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a expressão livre de crianças e adolescentes sobre os assuntos a eles relacionados e sua 
participação organizada, considerando sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. 

OBJETIVO AÇÕES META PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Promover o 
protagonismo e 
a participação 
de crianças e 
adolescentes 
nos espaços de 
convivência e 
de construção 
da cidadania, 
inclusive nos 
processos de 
formulação, 
deliberação, 
monitorament
o e avaliação 
das políticas 
públicas. 

Criação da comissão municipal 
permanente de protagonismo, com 
representação de crianças e 
adolescentes das diversas instituições 
(Educação, Assistência Social, ONGs) 

Comissão municipal de protagonistas 
formada e em pleno funcionamento 

2017 CMDCA 
 

Educação, 
Saúde 
Assistência Social, 
ONGs 

Sensibilizar gestores sobre a 
importância  da  participação e 
cidadania  das crianças e 
adolescentes, através de reuniões, 
visitas, palestras e etc. 

 2017 CMDCA 
 
Comissão 
permanente de 
protagonistas 
MUNICIPAL 

Educação 
Gestores 
Orientadores do 
Serviço de convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos - SCFV, 
Professores, 
Coordenadores, PETI 
CREAS, Saúde 

Parcerias com grandes e pequenas 
empresas existentes no município, 
além das instituições que fornecem 
cursos profissionalizantes. 

 2017 CMDCA 
PETI 

Empresários 
Diretores de ONGs 

Promover 
oportunidades 
de escuta de 
crianças e 
adolescentes 
nos serviços de 
atenção e em 
todo processo 
judicial e 
administrativo 
que os envolva. 

Propor uma equipe multiprofissional 
(psicólogos, psicopedagogos  e 
assistentes sociais ), na vara da 
infância para escuta de crianças e 
adolescentes  em todo processo 
judicial e administrativo que os 
envolva. 

 2017 Vara da Infância e 
juventude 

CEDHOR 
Sec.Educação 
Sec.Saúde 
Sec.Assistência Social 
 

Ampliar o 
acesso de 
crianças e 
adolescentes, 
na sua 
diversidade, 
aos meios de 
comunicação 
para expressão 
e manifestação 
de suas 
opiniões. 

Criação e reativação de rádios 
escolares, coordenadas pelos grêmios 
estudantis como um mecanismo de 
promover manifestações de  opiniões 
e promoção de protagonismo. 

 2017 Gestores  Escolares 
e Representantes do 
grêmios estudantil 

Secretária Municipal 
de Educação 
Secretária de 
Comunicação 
 

Inserir na programação das  rádios 
comunitárias municipal, direcionada 
exclusivamente a divulgação de 
informações referentes aos diretos de 
crianças e adolescentes e as atividades 
da comissão municipal de 
protagonismo 

 2017  CMDCA 
Comissão de 
Protagonismo 

Secretária de 
Comunicação 

Propostas 
diversas para os 
eixos do plano 
nacional 
considerando o 
plano de ação 
para o selo 
UNICEF – 2010; 
deliberações da 
VII Conferência 
municipal – 
2015; as 2 
Assembléias de 
Protagonistas – 
2016 e 

Realização de seminários e encontros 
para discutir direitos e deveres das 
crianças e adolescentes desenvolvidos 
na escola e na comunidade. 

 2017  CMDCA 
Comissão de 
Protagonismo 
 

Rede de proteção 
Conselho Tutelar 
REMAR 
 

Criação  e/ou reativação dos 
conselhos estudantis, nas Instituições 
de Ensino, nas ONG’s, Programas 
sociais e serviços de convivência. 

 2017 Coordenadores, 
supervisores, 
gestores, 
orientadores das 
instituições tais 
como: ONG’S, 
Escolas, programas 
sociais e serviço de 
convivência 

CMDCA 
Secretária de 
Educação 
Rede de Proteção 
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 Anotações de 
reuniões 
(estas podem 
ser inseridas no 
Objetivo 
Estratégico 6.1 
)  
 

 
EIXO 4-  CONTROLE SOCIAL E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

 

Eixo 4 CONTROLE SOCIAL E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

Diretriz  Universalização e fortalecimento dos conselhos de direitos da criança e do adolescente para assegurar seu caráter paritário, deliberativo e controlador, 
garantindo a natureza vinculante de suas decisões. 

OBJETIVO AÇÕES META PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Fortalecimento 
da Rede de 
Proteção 
Integral  da 
criança e 
adolescente. 
 

Elaboração de material de Divulgação 
do CMDCA, através dos meios de 
comunicação (mídia, vinhetas, 
folders) 

Elaboração 500 materiais gráficos e 1 
produção ano, para mídia 

2017 a 2027 CMDCA/SAS / 
Secretaria de 
Comunicação- 
SECOM / Secretaria 
de Infraestrutura 

CMDCA 
Rádios comunitárias 
Difusoras 
Tvs 

Estruturação  do espaço onde 
funciona o CMDCA ( casa dos 
conselhos com uma sala exclusiva 
para o CMDCA) e equipamentos 
necessários ( mesa, cadeiras, 
computador, armários, bebedouro,  
impressora e telefone) para o 
funcionamento do conselho. 

 
 
 
Estruturação física reformada, 100% 
equipada e com suas  representações 
eleitas participando do CMDCA 

2017 SAS / SMS / SME. CMDCA 

Reforma do espaço físico do CMDCA, 
com acessibilidade. 

2017 SAS CMDCA 

 Contratação de equipe técnica 
Assistente Social, psicólogo, advogado 
Pedagogo e gestor para o fundo com 
formação em contabilidade). 
garantindo a participação de todas as  
representações eleitas para compor   o  
CMDCA.  

100% da equipe técnica estruturada 2017 a 2023 Secretaria de 
Assistência Social 

CMDCA 

 Promoção da comunicação entre os 
órgãos  de controle das políticas 
públicas voltadas para crianças e 
adolescentes e suas famílias. 

Reuniões mensais da Rede de 
Proteção Integrada de Criança e 
Adolescente 

2017 - 2026 CMDCA Rede Local de 
Proteção Integral 
Conselhos setoriais 

Qualificar o 
CMDCA nas 
suas 
atribuições de 
formular, 
acompanhar, 
avaliar as 
políticas 
publicas para 
crianças e 
adolescentes e 
mobilizar a 
sociedade. 

Formação Continuada para o CMDCA 100%  dos  Conselho de Direito  
participando das formações. 

2017-2023 CMDCA / SMAS/SME REMAR; Casa Pequeno 
Davi/ 
/CEDCA/CONANDA 
Rede Local de 
proteção 

Inclusão na peça orçamentária de 
recursos necessários para a realização 
das formações. 

Financiamento integral por meio do 
FMDCA 

2017-2023 CMDCA Rede Local de 
proteção 
Conselhos Tutelares 

Reunião trimestral com os diferentes 
conselhos setoriais para socialização 
dos planos, projetos e ações das 
diferentes áreas que tem como foco a 
proteção, defesa e garantia dos 
direitos humanos de crianças e 
adolescentes. 

4  reuniões  realizadas anualmente 
 

2017-2023 CMDCA Conselhos setoriais 
Rede de Proteção 

Fóruns anuais  de  formação e 
avaliação das representações da 
sociedade civil, como também  
seminários, palestras formativas para 
as  secretarias  que tem acento no 
CMDCA. 

Fórum criado e em funcionamento 2017-2023 CMDCA Rede Local de 
proteção 
Conselhos Tutelares 
Conselhos Setoriais 

Realização de seminário entre os 
diversos conselhos de direitos 
humanos setoriais e temáticos, 
visando a criação de um fórum 
permanente destes conselhos. 

Realizar 1 seminário anual 2017-2023 CMDCA Rede Local de 
proteção 
Conselhos Tutelares 
Conselhos Setoriais 
SMAS 
SMS 
SME 
Sec. De Comunicação - 
SECOM 
SECDETUR 
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 Construir 
instrumento de 
notificações e 
monitorament
os das 
demandas 
recebidas pelo 
Conselho 
Tutelar.                                                
Articular, 
Elaborar e 
monitorar 
mecanismos de 
denuncias, 
notificação e 
investigações 
dos Direitos de 
C/A 

Elaboração de Ficha de atendimento 
atualizada e padronizada para os 
atendimentos dos Conselhos 
Tutelares 

 
 
100% dos instrumentos elaborados e 
efetivados 

2017 CMDCA 
Conselhos Tutelares 
 

SMAS 

Efetivação do fluxo de atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas de 
Violência Sexual  

Implantação de  um sistema municipal 
de informações   de atendimento e 
acompanhamento de violações de 
direitos de crianças e adolescentes 

100% do o Sistema Municipal de 
Informação de Dados de Violências 
contra Crianças e Adolescentes 
implantado nos serviços afins e dotá-
los das condições necessárias de 
funcionamento 
 
 
 
 

 
 
 
2017 

SMAS 
CMDCA 
Conselhos Tutelares 
 

SECOM 
Sec. De Planejamento - 
SEPLAN 

Formação/capacitação continuada 
dos recursos Humanos para manuseio 
do sistema . 

Garantir o 
efetivo 
funcionamento 
dos conselhos 
tutelares. 

Espaço físico próprio e adequado com 
acessibilidade para os conselhos 
tutelares da 1º e 2º região 

Estruturação física adequada e 100% 
equipada e com suas  representações 
eleitas participando ativamente 

2017-2020 SMAS CMDCA 
SEPLAN 
MPPDCA 
VIJ Garantir dotação orçamentaria para 

manutenção da instalação e da 
infraestrutura de funcionamento dos 
conselhos Tutelares  

Fortalecer a 
comunicação e 
articulação  dos  
representantes 
do sistema de 
garantia de 
direto com o 
CMDCA. 

Encontros trimestrais avaliativos com 
CMDCA 

100% do SGD fortalecido e articulado. 2017 - 2026 CMDCA  

Garantir a 
implantação e 
efetivação do 
FMDCA 

Regularização do Fundo Municipal de 
Direitos de Crianças e Adolescentes 

Destinação  de 0,5% dos recursos do 
município como rege a lei municipal  
nº1653/15 

2017  
SMAS/ Ministério 
Público. 

 
 
CMDCA Elaboração do plano de aplicação do 

FMDCA. 

Fortalecer a 
participação da   
sociedade civil   
em fóruns e 
outros eventos 
que venha 
contribuir na 
garantia dos 
direitos 
humanos da 
criança e 
adolescentes. 

Divulgação dos eventos em um espaço 
de tempo que favoreça  a  participação 
da sociedade civil. 

 2017 SMAS/SECOM CMDCA 

 Viabilizar  recursos necessários para 
participação da sociedade civil  nos 
eventos de articulações para 
incidência e controle social das 
políticas de direitos humanos da 
criança e adolescentes. 

 2017 SMAS CMDCA 

 
EIXO 5 – GESTÃO DA POLITICA 

 

EIXO 5 GESTÃO DA POLITICA 

Diretriz  Fomento e aprimoramento de estratégias de gestão da política nacional dos direitos humanos de crianças e adolescentes fundamentadas nos princípios 
da indivisibilidade dos direitos, descentralização, intersetorialidade, participação continuidade e co-responsabilidade dos três níveis de governo. 

Diretriz  Efetivação da prioridade absoluta no ciclo e na execução orçamentária das três esferas de governo para a política nacionais plano decenal dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes, garantindo que não haja cortes orçamentários para área da infância. 

Diretriz  Qualificação permanente de profissionais, para atuarem na rede de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes 
 

Diretriz  Aperfeiçoamento de mecanismos e instrumentos de monitoramento e avaliação da política e do plano decenal dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes, facilitado pela articulação de sistemas de informação 

Diretriz  Produção de conhecimento sobre a infância e adolescência, aplicada ao processo de formação de políticas públicas 

OBJETIVO AÇÕES METAS PRAZO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Estabelecer 
mecanismos e 
instâncias para 
articulação, 

Construção de Pacto Municipal 
intersetorial pela infância 

Realização de seminário entre os 
diversos gestores de políticas públicas 
e conselhos de direitos humanos 
setoriais e temáticos, visando a 

2017 Prefeitura / SMAS / 
CMDCA 

Câmara Municipal de 
Santa Rita 
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 coordenação e 
pactuação das 
responsabilida
des de cada 
esfera de 
governo na 
gestão do Plano 
decenal dos 
direitos de 
crianças e 
adolescentes 

pactuação da observância da 
prioridade absoluta da criança e dos 
adolescentes nas ações, obras e 
serviços municipais 

Edição da "Carta de Santa Rita pela 
infância" tendo o conjunto dos 
gestores públicos e legisladores 
municipais como signatários. 

2017 Prefeitura / SMAS / 
CMDCA 

Câmara Municipal de 
Santa Rita 

Dotar a política 
de direitos 
humanos da 
crianças e 
adolescentes 
de recursos 
suficientes e 
constantes 
para a 
implementação 
das ações do 
plano decenal, 
com plena 
execução 
orçamentária. 

Criação de uma agenda vinculada ao 
ciclo orçamentário municipal para 
observância e priorização da alocação 
de recursos para as ações da Plano 
municipal de direitos humanos de 
crianças e adolescentes. 

Promover anualmente audiência 
pública do CMDCA com as Secretarias 
municipais no processo de concepção 
das peças orçamentárias ( 
PPA/LDO/LOA) para garantir que os 
recursos sejam alocados na 
implementação Plano Municipal 
Decenal Direitos Humanos Criança e 
Adolescente. 

2017-2026 CMDCA, Judiciário e 
MP 

Todas as secretarias 
municipais 

Capacitar 100% os conselheiros de 
direito, tutelares e Rede de Proteção 
Integral dos Direitos de crianças e 
adolescentes sobre o orçamento 
público 

2017-2018 SMAS / CMDCA  
MP, Judiciário , 
SEPLAN, Sec. de 
finanças. 

Promover a participação efetiva dos 
conselhos de direito e conselho 
tutelar nos processos de discursão 
orçamentária. 

2017-2026 CMDCA/CT/Comissã
o de monitoramento 

 

Implantação da metodologia do 
Orçamento Criança e Adolescente - 
OCA 

Implantar o OCA para visibilização na 
Lei de diretrizes orçamentária – LOA e 
Plano Plurianual – PPA dos recursos 
alocados destinados à política de 
crianças e adolescentes em Santa Rita 

2017 -20126 CMDCA/ 
Sec. De Finanças - 
SEFIN/SEPLAN 

 

Promover anualmente um fórum de 
discussão e monitoramento da 
efetivação do orçamento criança e 
adolescente 

2017-2026 CMDCA  

Desenvolver ações informativas para 
disseminação da implementação do 
OCA no município de Santa Rita 

   

Formular e 
implementar 
uma política de 
formação 
continuada, 
segundo as 
diretrizes 
estabelecidas 
pelo 
CONANDA, 
para atuação 
dos operadores 
do sistema de 
garantia de 
direitos, que 
levem em conta 
a diversidade 
regional, 
cultural e 
étnico-racial. 

Capacitação contínua dos operadores 
do SGD de Santa Rita 

Contratar assessoria especializada 
para construção de plano participativo 
permanente de capacitação dos 
operadores do 
SGD/SUAS/SUS/Educação de sobre a 
política de crianças e adolescentes, 
Marco Legal, Violações e Violências, 
metodologias de abordagem e fluxos 
de atenção. 

2017 Secretaria de 
Assistência Social / 
CMDCA 

 

Oferecer a 100% dos conselheiros 
tutelares e de direitos humanos de 
crianças e adolescentes programas de 
capacitação de, no mínimo, 40 horas 
anuais. 

2017-2026 CMDCA  

Ofertar capacitação continuada para 
profissionais da secretaria de 
Secretaria de Assistência Social sobre 
a gestão do SUAS 

2017-2026 Secretaria de 
Assistência Social 

 

Desenvolver 
metodologias e 
criar 
mecanismos 
institucionais 
de 
monitorament
o e avaliação da 
política e do 

Criação de Comitê Gestor Intersetorial 
p/ acompanhamento e 
monitoramento. Plano Municipal 
Decenal de Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes - PMDDHCA.   

Formar comitê intersetorial de 
monitoramento das ações e metas do 
PMDDHCA de Santa Rita 

2017 CMDCA Todos os Conselhos 
Setoriais de políticas 
públicas 

Realizar reuniões semestrais do 
comitê intersetorial de 
monitoramento das ações e metas do 
PMDDHCA de Santa Rita 

2017-2026 CMDCA Todos os Conselhos 
Setoriais de políticas 
públicas 

Realizar reuniões anuais e ampliadas 
do CMDCA, para avaliação contínua da 

2017-2026 CMDCA Rede de Proteção 
MP 



 

 

Prefeitura Municipal de Santa Rita – Av. Juarez Távora – nº 93 – Centro – Santa Rita – Paraíba – 58.300-410 – www.santarita.pb.gov.br 

 
 

 

 plano decenal 
de direitos 
humanos de 
crianças e 
adolescentes e 
do seu 
respectivo 
orçamento. 

efetivação do PMDDHCA de Santa Rita 
a partir de relatório de efetividade do 
Comitê de Monitoramento. 

VIJ 
Conselhos Tutelares 

Universalizar o 
Sistema de 
Informação 
para infância e 
adolescência 
SIPIA mediante 
a co-
responsabilida
de do poder 
público, em 
articulação com 
outras bases de 
dados 
nacionais sobre 
crianças e 
adolescentes. 

Implantação do SIPIA no Município Promover capacitação para CREAS e 
CT visando implementação do SIPIA 
no município 

2017-2017 SMAS Secretaria de 
Desenvolvimento 
Humano do estado da 
Paraíba. 

Assegurar infraestrutura de rede e 
equipamentos para o pleno 
funcionamento do SIPIA no Município 

2017-2018 Secretaria de 
Assistência Social 

 

Fomentar 
Pesquisas no 
campo da 
promoção, 
proteção e 
defesa dos 
direitos 
humanos de 
crianças e 
adolescentes, 
com a difusão 
pública de seus 
resultados. 

Produção de diagnóstico municipal da 
situação da infância no município, 
bem como da rede socioassistêncial 
existente. 

Produzir e difundir diagnóstico 
municipal da situação da infância e 
adolescência (Violências e Violações) 
no município de Santa Rita 

2018 CMDCA  

 
 

Produzir diagnóstico municipal da 
rede socioassistêncial e difundir 
endereços e contados de cada órgão 

2018 SASl / CMDCA  

Produção de informações sobre a 
infância a partir da Sistematização das 
ações de atendimento a crianças e 
adolescentes no município 

Criar Plataforma integrada (Saúde, 
Educação, Assistência Social, Esporte, 
Cultura) de Sistematização das ações e 
serviços desenvolvidos junto a 
crianças e adolescentes no município 

2018 Prefeitura / 
Secretaria 
Assistência Social / 
Secretaria de 
Educação/ 
Secretaria de Saúde/ 
Esporte, CMDCA, 
Cultura e Lazer 

SECOM 
SEPLAN 

Elaboração de publicações escritas e 
/ou eletrônicas p/divulgação de dados 
sobre a situação de criança e 
adolescentes do Município. 

Mobilizar estudos e pesquisas de 
universidades e faculdades sobre as 
principais violências e violações de 
direitos humanos de crianças e 
adolescentes, em especial, o trabalho 
infantil, a violência sexual e a situação 
de rua. 

2017-2020 CMDCA  
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