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1. Apresentação e Marco Legal 

 

A Constituição Federal confere a todos os cidadãos a garantia dos direitos sociais. Para 

a efetivação desses direitos, há a criação de políticas públicas tanto pela União quanto pelos 

estados e municípios. Em 2011, a União instituiu a Política Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente para os próximos dez anos, com o objetivo de efetivar os direitos 

fundamentais da criança e do adolescente. 

Elaborar um Plano Municipal requer um importante desafio: mobilizar “ainda mais” 

todos os atores sociais para que se integre a esse movimento, que deve ser coletivo e 

articulado na efetivação de direitos, tornando efetiva a participação social e, sobretudo, 

possibilitando o avanço na promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes.   

A promoção, a proteção e a defesa dos direitos humanos das crianças e adolescentes 

envolvem o esforço de toda a sociedade e o compromisso com uma mudança cultural que 

atinge as relações familiares, as relações comunitárias e as relações do Estado com a 

sociedade. 

O respeito à diversidade cultural não é contraditório com esta mudança que atravessa 

os diversos grupos socioculturais, na defesa desses direitos. Pelo contrário, exige que se 

amplie a concepção de cidadania para incluir as crianças e adolescentes e suas famílias, com 

suas necessidades próprias. Desafio de dimensões estratégicas, sem dúvida, de cujo 

enfrentamento eficaz depende a viabilidade de qualquer projeto de nação e de país que se 

deseje construir agora e no futuro. 

A Constituição Federal estabelece que a “família é a base da sociedade” (Art. 226) e 

que, portanto, compete a ela, juntamente com o Estado, a sociedade em geral e as 

comunidades, “assegurar à criança e ao adolescente o exercício de seus direitos fundamentais” 

(Art. 227). 

As crianças e os adolescentes têm direitos subjetivos à liberdade, à dignidade, à 

integridade física, psíquica e moral, à educação, à saúde, à proteção no trabalho, à assistência 

social, à cultura, ao lazer, ao desporto, à habitação, a um meio ambiente de qualidade e outros 

direitos individuais indisponíveis, sociais, difusos e coletivos. E consequentemente se postam, 

como credores desses direitos, diante do Estado e da sociedade, devedores que devem garantir 
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esses direitos. Não apenas como atendimento de necessidades, desejos e interesses, mas como 

Direitos Humanos indivisíveis, como os qualifica a normativa internacional – como direito a 

um desenvolvimento humano, econômico e social. São pessoas que precisam de adultos, de 

grupos e instituições, responsáveis pela promoção e defesa da sua participação, proteção, 

desenvolvimento, sobrevivência e, em especial, por seu cuidado. 

Para efetivação da Convenção sobre os Direitos da Criança é importante que sejam 

observados os seguintes princípios: 

• Não discriminação; 

• Interesse superior da criança; 

• Direitos à sobrevivência e ao desenvolvimento; 

• Respeito à opinião da criança. 

Regulamentando esses princípios constitucionais e tais normas internacionais, a Lei 

Federal 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) reforça o 

papel da família na vida da criança e do adolescente como elemento imprescindível dentro do 

processo de proteção integral, e como um dos objetivos maiores do sistema de promoção e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, que aquela lei propõe instituir, articulando e 

integrando todas as políticas públicas, no sentido da priorização do atendimento direto desse 

segmento da população, como forma de garantia de direitos: fazer com que o atendimento das 

necessidades básicas das crianças e dos adolescentes seja realizado como direito do cidadão-

criança e do cidadão-adolescente e, ao mesmo tempo, dever do Estado, da sociedade e da 

família, com prioridade absoluta. Sendo assim, o Plano tem como objetivo favorecer nas três 

esferas públicas, guardadas as atribuições e competências específicas, o desenvolvimento 

pleno das famílias e a proteção aos vínculos familiares e comunitários. 

Dentro de suas competências, os municípios devem garantir com absoluta prioridade, 

tal como a União e os Estados, os direitos da criança e do adolescente que estão assegurados 

na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, o 

município deve realizar diversas atividades e/ou serviços que promovam os direitos da criança 

e do adolescente, incluindo o pleno acesso à saúde, à educação e à assistência social. 
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No tocante ao direito à convivência familiar e comunitária, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabeleceu no artigo 19 que toda criança ou adolescente tem direito de ser 

criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária. Esse dispositivo do Estatuto deve ser 

considerado, em seguida aos princípios constitucionais e convencionais, como outro marco 

legal basilar na construção do presente Plano. Em função desse princípio, o ECA estabelece a 

excepcionalidade e a provisoriedade do Acolhimento Institucional, obrigando que se assegure 

a “preservação dos vínculos familiares e a integração em família substituta quando esgotados 

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

Considerando estes dispositivos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Franco da Rocha no exercício de suas atribuições previstas na Lei Federal nº 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Resolução conjunta 

CNAS/CONANDA nº 01/2010 que prevê ao Conselho: 

- Competência para fazer cumprir as legislações pertinentes à execução de propostas 

que garantam o bem-estar e direitos de criança e adolescentes; 

- Responsabilidade por defender e garantir direitos de crianças e adolescentes, para 

tanto, deve propor, deliberar e controlar as políticas públicas direcionadas para este público; 

- Elaboração de Planos Municipais considerando as características, necessidades e 

possibilidades da realidade das diversas políticas públicas na proteção às crianças e 

adolescentes; 

- Ação articulada junto as políticas públicas e o fortalecimento de propostas integradas 

convergem para a proteção integral prevista no ECA. 

Diante destes pressupostos a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da 

Criança e do Adolescente em Franco da Rocha é composta e contemplada pelos seguintes 

Planos no município: 

 Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo – 2014/2024; 

 Plano Municipal de Saúde - 2018/2021; 

 Plano Decenal Municipal de Educação – 2014/2024; 

 Plano de Ação dos CRAS – 2018; 

 Plano de Ação dos CREAS – 2018; 
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 Plano de Ação de Erradicação do Trabalho Infantil;  

 Plano de Ação do Brincarte - SCFV – (3 a 12 anos); 

 Plano de Ação do Observatório Oportunidades – SCFV – (12 a 15 anos); 

 Plano de Ação da Roda de Encontros – SCFV – (15 a 17 anos); 

 Plano de Ação das Oficinas – Capoeira e Tambor; 

 Plano de Ação de Capacitação dos Trabalhadores do SUAS. 

Em março de 2018, iniciaram-se os trabalhos com a composição e reuniões quinzenais 

com a Comissão Intersetorial Municipal para elaboração do Plano Decenal Municipal Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes. 

Este Plano tem como parâmetro a definição de diretrizes, metas e prioridades nas 

principais políticas publicas relativas às crianças e adolescentes e suas famílias e nas ações 

desenvolvidas em parceria com a sociedade civil, objetivando a garantia aos direitos 

humanos, convivência familiar e comunitária, e a atenção especial na implementação de 

políticas para este público, conforme preconiza a prioridade absoluta prevista na Constituição 

Federal/1988 e no ECA. 

O objetivo deste Plano é fortalecer as políticas sociais básicas, bem como implementar 

as políticas de proteção e garantia de direitos, por meio de políticas integradas e articuladas 

entre as ações governamentais e não governamentais na área da criança e do adolescente. 

Na elaboração do presente documento priorizou-se a criação, ampliação, 

aprimoramento dos programas e ações sociais e a articulação dos serviços em rede, visando à 

melhoria da qualidade do atendimento. 

 

2. Políticas Públicas, Plano Municipal e Planejamento Estratégico 

 

A elaboração de um Plano Decenal prevê a conjugação e a interlocução de três 

elementos: Políticas Públicas, Plano Municipal e Planejamento Estratégico. Nas 

administrações públicas este importante instrumento vem sendo implantado gradualmente 

pelas principais políticas públicas, ao longo dos últimos anos. 

Políticas públicas correspondem às decisões e ações públicas voltadas a resolver 

problemas da sociedade. O objeto de uma política pública são as demandas sociais 
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consideradas relevantes e, portanto, merecedoras de estarem inclusas na agenda pública. 

Assim, temos inúmeras demandas nos municípios atualmente, de acordo com o contexto local 

e estrutura das políticas públicas: demandas recorrentes, ou seja, aquelas que sempre estão na 

pauta pública; demandas futuras, pois tratam de situações de preocupação futura, e por fim, de 

novas demandas, a partir do surgimento de novos problemas em sociedade. (RUA, 2009) 

Temos, ao lado das demandas, os atores executores das políticas públicas. Tais atores 

correspondem aos indivíduos ou grupos sociais que estão diretamente ou indiretamente 

envolvidos com a formulação das políticas públicas (SUZINA, 2013). Cada um desses atores 

defenderá seus interesses, de modo que as demandas que estão relacionadas a eles possam ser 

objeto da criação de uma política pública. No entanto, a escolha da demanda a ser atendida 

pelo Estado depende de uma decisão política nesse sentido.  

Retomamos que as principais Políticas Públicas relacionadas à área da Criança e do 

Adolescente, e de atendimento às famílias são: Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, 

Esportes, e de forma complementar e igualmente prioritárias, as Políticas de Trabalho, 

Habitação, Segurança, Transporte e Acessibilidade. Estes atores compõem o SGD – Sistema 

de Garantia de Direitos, previsto pelo ECA e extremamente importante para a integração e 

articulação das políticas públicas nos municípios. 

As políticas públicas, assim, numa visão mais elaborada, conceituam-se como uma 

“ação político-administrativa de responsabilidade de um governo instituído, elaborada e 

executada em parceria com diversos atores interessados, planejada e organizada em forma de 

planos e que está vinculada à busca de soluções para um problema público latente na 

sociedade contemporânea”. Resumidamente, políticas públicas são decisões políticas voltadas 

para alterar ou manter a realidade social. (SUZINA, 2013) 

A elaboração de um Plano Decenal Municipal apresenta-se como um dos seus maiores 

objetivos, na perspectiva de curto, médio e longo prazo às principais demandas do município, 

visando: diluir a descontinuidade de serviços e programas; priorizando ações e atividades 

comuns à Rede; otimização de recursos humanos, materiais e financeiros; focando áreas 

geográficas mais vulneráveis e/ou em risco pessoal e social, e outros. 

O planejamento estratégico corresponde ao “estabelecimento de um conjunto de 

providências a serem tomadas pelo gestor para a situação em que o futuro tende a ser 

diferente do passado”. Podemos conceituá-lo como um processo desenvolvido para que se 
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alcance uma situação desejada de maneira eficaz, eficiente e efetiva, concentrando todos os 

esforços e recursos possíveis. Um processo de elaboração coletiva, participativa entre poder 

público, sociedade civil organizada e Conselhos Municipais. (NUNES FILHO, 2012) 

O planejamento estratégico é “um processo de intervenção orientada no sentido de 

alcançar objetivos definidos sendo, portanto, um instrumento fundamental dos governos e dos 

dirigentes para interferir em suas respectivas realidades, produzindo resultados favoráveis 

para a sociedade e para a população”. (FUNDAP, 1998) 

Assim, planejar é se antecipar aos acontecimentos e determinar aonde se quer chegar: é 

a escolha do futuro. Não se trata de prever o futuro, mas prever situações que têm maior 

possibilidade de ocorrerem. Esta é a proposta de um Plano Decenal, que inova e transpassa a 

visão pontual e isolada de ações compartimentalizadas e específicas de um órgão municipal 

ou política pública diante de demandas e públicos interligados em suas necessidades de 

atendimento e proteção social. 

E é nesse sentido que o Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos da Criança e 

do Adolescente deve ser elaborado, pois sendo uma política pública de atendimento prioritário 

às crianças e aos adolescentes deve conter um planejamento que conjugue todos os recursos 

disponíveis (não somente financeiros, mas também de recursos humanos) para o alcance dos 

objetivos de forma eficaz, eficiente e efetiva, de acordo com os preceitos e diretrizes dos 

marcos legais existentes na área da Infância e da Adolescência. 

 

3. A Política e o Plano Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

 

De acordo com o Plano Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, 

uma Política de Direitos Humanos só será efetiva e garantida com a interação de todas as 

políticas sociais, com centralidade na família para o acesso a serviços de saúde, educação de 

qualidade, geração de emprego e renda, entre outros. Desta forma, as contribuições sobre o 

papel de cada setor no apoio e garantia dos direitos será de grande relevância. 

Diante do contexto brasileiro nos últimos anos, há evidências de que políticas de 

enfrentamento das desigualdades e com centralidade na família ou no domicílio têm 

repercutido decisivamente para a melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes, e 

suas famílias, principalmente nas áreas da Assistência Social e Saúde. 
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Apesar dos inúmeros avanços e da priorização dada na última década para o 

fortalecimento das políticas públicas na área da criança e do adolescente em praticamente 

todo o país, persistem problemáticas históricas e atuais, como: o trabalho infantil, a situação 

de rua, a forte tendência à institucionalização, a banalização da violência praticada contra 

crianças e adolescentes oriundas de segmentos populares, as drogas, o bullying, a pornografia 

infantoadolescente na Internet, a morbimortalidade por causas externas, o abuso sexual, a 

violência física intrafamiliar e outros. Por outro lado, a universalização das políticas 

protetivas ainda não foi garantida, tampouco as instâncias especializadas e regionalizadas dos 

sistemas de justiça e de segurança, demandando a necessidade de maiores investimentos aos 

grupos de maior vulnerabilidade, em função da pobreza, da estigmatização ou da exposição à 

violência. (CONANDA,2010) 

Nesse sentido, um grande e complexo desafio se apresenta à sociedade brasileira, 

novas estratégias devem ser estruturadas e de largo alcance, não apenas em escala nacional, 

mas em uma perspectiva de mudança de cultura societária. Diante deste panorama, surge a 

proposição de Planos Decenais integrados e articulados entre as Políticas Públicas, que são 

um dos grandes instrumentos, que monitorados e avaliados continuamente e estrategicamente, 

podem reverter traços e trajetórias históricas e culturais. 

A Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes deve se 

orientar a partir de princípios, entendidos como valores universais e permanentes, valorizados 

e incorporados pela sociedade. Estes princípios conformam a base da Política e são 

inegociáveis, uma vez que refletem as premissas da Convenção sobre os Direitos da Criança e 

de outros acordos internacionais das Nações Unidas na área, da carta constitucional brasileira 

e do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. (CONANDA, 2010) 

   

3.1 – Princípios 

 

 Universalidade dos direitos com equidade e justiça social; 

 Igualdade e direito à diversidade; 

 Proteção integral para a criança e o adolescente; 

 Prioridade absoluta para a criança e o adolescente; 

 Reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de 

Direitos; 
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 Descentralização político-administrativo; 

 Participação e controle social; 

 Intersetorialidade e trabalho em rede. 

 

3.2 - Eixos, Diretrizes e Metas                      

A Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil está 

estruturada em cinco eixos orientadores, sendo que os três primeiros estão voltados para a 

realização de ações-fim e os outros dois para ações-meio necessárias para o funcionamento do 

Sistema de Garantia dos Direitos como um todo: 

1. Promoção dos Direitos; 

2. Proteção e Defesa dos Direitos; 

3. Participação de Crianças e Adolescentes; 

4. Controle Social da Efetivação dos Direitos; e 

5. Gestão da Política.  

 Em cada um desses eixos, foram definidas e agrupadas diretrizes para a Política. São 

as linhas orientadoras das ações e são formuladas para responderem aos problemas e 

demandas que afetam a infância e a adolescência no País, Estados e Municípios. As diretrizes 

comportam certo grau de flexibilidade na medida em que são previstas reformulações para se 

adequarem às mudanças da realidade local, de acordo com os princípios de territorialidade 

que permeiam as principais políticas públicas na atualidade. 

 Tendo como base os princípios, eixos e diretrizes da Política Nacional dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes foram definidos objetivos estratégicos para cada diretriz 

e estabelecidas metas em cada um deles.  

 Por fim, extremamente oportuno e estratégico, cabe ressaltar que está prevista a 

constituição de um Comitê Gestor do Plano Decenal, com avaliação bienal do processo de 

implementação do Plano, que será responsável pelo monitoramento e avaliação do Plano 

Decenal de forma periódica e sistemática, principalmente para redefinição de metas, de 

resultados e prazos. 
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4. Marco Situacional Municipal 

 

4.1 – Demografia e Território 

 

O Município de Franco da Rocha, que integra a Região Metropolitana da Grande São 

Paulo, possuía em 2010, 131.604 habitantes, estima-se para 2017 um crescimento aproximado 

de 12% da população, com projeção de 149.502 habitantes. 

Desta forma, avaliamos que é um município em crescente taxa populacional, que 

concentra demandas de um grande município e com reflexos de questões sociais da região 

metropolitana onde está localizado.  

 

Fonte: IBGE Cidades – 2010 e 2017 

 

Fonte: FUNDAÇÃO SEADE – 2018 
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De acordo com os dados oficiais de pesquisa, o grau de urbanização do município é de 

92%. A estrutura demográfica também apresentou mudanças significativas no município. 

Entre 2000, 2010 e 2018 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 3,8% em 

média ao ano. Em 2000, este grupo representava 5,6% da população, já em 2010 detinha 7,7% 

e em 2018 está em 10,45% do total da população municipal. O segmento etário de 0 a 14 anos 

praticamente não registrou crescimento entre 2000, 2010 e 2018. Crianças e jovens detinham 

29,2% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 31.339 habitantes. Em 

2010, a participação deste grupo foi reduzida para 24,03% da população, totalizando 31.585 

habitantes. Em 2018 este contingente está em 21,16% da população, ou seja, taxas de 

natalidade reduzidas e taxas de envelhecimento em crescimento. 

 

 

Fonte: IBGE Cidades – 2017 
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4.2 - Trabalho e Rendimento 
 

 

 

Fonte: FUNDAÇÃO SEADE – 2016 



                          Conselho Municipal dos  

                                   Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Página 18 
 

A participação em empregos formais em 2016 destacou-se na área de serviços com 

44%, no comércio com 27%, na indústria com 24%, na construção com 3% e na agricultura 

0.4%. O rendimento médio dos empregos formais apresentou valores mais elevados na área 

da indústria, em sequência em serviços e de valor aproximado na agricultura, construção e 

comércio. 

Sendo assim, o mercado de trabalho apresenta grande projeção para o setor de serviços 

e consequentemente o município deveria priorizar o investimento em qualificação e 

incentivos neste setor para famílias e jovens, pois o desenvolvimento econômico do 

município aponta estes setores. 

4.3  - Saúde  
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Fonte: FUNDAÇÃO SEADE – 2016 

 

As consultas de pré-natal são importantes para a saúde da mãe e da criança. No 

município, 71% dos nascidos vivos em 2016 tiveram suas mães com 7 ou mais consultas de 

pré-natal.  

De acordo com o Censo Demográfico 2010, o total da população de 15 a 29 anos era 

de 38.553 indivíduos, sendo que em 2016, 119 jovens faleceram, muitos em função de 

eventos e/ou causas externas. Quando analisamos de maneira mais detida essas informações, 

notamos que as causas de morte de jovens variam por município, porém o número de mortes 

violentas vem crescendo no país de forma significativa nas últimas décadas, principalmente 

por acidentes de trânsito, suicídios e homicídios.    
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Fonte: IBGE Cidades – 2010 

  É importante ressaltar que as condições de saneamento e serviços correlatos ao 

município interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo Demográfico de 

2010 revelaram que no município, a coleta de lixo atendia 98% dos domicílios. Quanto à 

cobertura da rede de abastecimento de água, o acesso nessa área estava em 96% dos 

domicílios particulares permanentes e 69% das residências dispunham de esgotamento 

sanitário adequado.  

No tocante à mortalidade infantil, em 2016, o número de óbitos infantis foi de 11 

crianças por mil nascidos vivos, ao passo que no Estado o número de óbitos infantis foi de 10 

crianças. A taxa de mortalidade infantil foi de 13 crianças a cada mil nascimentos. Nas 

últimas décadas, segundo o PNUD, houve relativa melhora destes índices no município, 

frente aos investimentos e estruturas mais especializadas na área da saúde voltadas às ações 

de pré-natal e primeira infância. 
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4.4 - Educação 

 

O artigo 214 da Constituição Federal de 1.988 estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração do Plano Nacional de Educação Decenal, com o objetivo de articular o sistema 

nacional em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias, 

assegurando a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos entes federados, objetivando a erradicação do 

analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade de ensino, a 

formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica e a garantia de 

aplicação de recursos públicos em educação.  

A partir dos objetivos gerais da CONAPE 2017 (Conferência Nacional Popular da 

Educação), que são mobilizar a sociedade brasileira para intensificar o monitoramento e 

avaliação do cumprimento do PNE, o corpo da lei e suas metas e estratégias que indiquem 

responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes complementares, entre os 

entes federativos e o sistema de educação traçamos 20 metas e estratégias nacionais do PNE.  

A Secretaria da Educação de Franco da Rocha através do Caderno de Dados – 

Informações e Indicadores Educacionais 2.017, que conotam a evolução educacional desde as 

idades iniciais até a EJA, vem monitorando as metas estabelecidas, conforme demonstram os 

gráficos abaixo. 

Em 2.007 o número de matrículas na creche era de 972, e em 2.016 esse número 

cresceu para 3.946, com um aumento de 406%. Na Educação Infantil esse avanço é de 3.851 

matrículas em 2.007 para 4.045 em 2.016, portanto um avanço de 5% de alunos de 04 e 05 

anos na escola, o que representa 98,5% das crianças nessa faixa etária inseridos no sistema de 

ensino.  
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Segundo o Censo MEC/INEP – Censo da Educação Básica na Rede Municipal de 

Franco da Rocha aponta que para o Ensino Fundamental I em 2007 havia 2.804 alunos 

matriculados e em 2016 foi registrado 8.254 matrículas com um aumento de 294%. Enquanto 

que para o Ensino Fundamental II (responsabilidade do Governo do Estado) esse número é de 

10.932 em 2.007 e 8.506 em 2016, um decréscimo de 22% em dez anos. Considerando todos 

os nove anos do Ensino Fundamental de todas as redes em 2.007 havia 22.076 matrículas 

efetuadas e em 2.016 foram ofertadas 19.635 matriculas em todas as redes.    
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Em 2007 foram feitas 5.952 matrículas no Ensino Médio e em 2016 foram feitas 7.443 

matrículas com um aumento de 25% em todas as redes. 
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As matrículas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) em 2007 nas redes Municipal e 

a Estadual somaram 2.528 vagas e em 2.016 por diversos fatores esse número reduz para 988 

matriculados.  
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4.5 - Condições de Vida 

 

 

Fonte: IBGE Cidades – 2010, 2012 e 2014 
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O IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social de Franco da Rocha, que possui 

três dimensões: riqueza, longevidade e escolaridade, de 2012 para 2014, apresentou alta 

principalmente no quesito escolaridade, apesar de ainda estar abaixo dos índices do Estado.  

O município está classificado no grupo 5, municípios mais favorecidos, tanto em 

riqueza como nos indicadores sociais, o IDHM é de 0.731 enquanto do Estado é de 0.783. No 

aspecto da renda per capita, em 2010, o município apresentava valores bem abaixo da média 

do Estado, sendo que as taxas de domicílios com renda per capita até ¼ e ½ do salário mínimo 

eram expressivas, totalizando 40% da população. 

 

4.6 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)  

   

 O IDH elaborado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) apresenta-se de forma elevada no município e com crescimento 

significativo nas últimas décadas. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Franco da Rocha era de 

0.731, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 

(IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a 

Longevidade, com índice de 0,852, seguida de Renda, com índice de 0,702, e de Educação, 

com índice de 0,654. 

              O IDHM passou de 0,628 em 2000 para 0,731 em 2010 - uma taxa de crescimento de 

16,40%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do 

município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 72,31% entre 2000 e 2010. 

Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,165), seguida por Longevidade e por Renda. 

 

5. Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente e o Sistema de Garantia de Direitos 

- por Áreas  

   

A partir de um levantamento, por meio de um questionário enviado a cada setor – área 

de atuação, os atores apresentaram os serviços, ações e atividades desenvolvidas no município 

na área da criança e adolescente, incluindo também a atenção às suas famílias. 
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5.1 - Assistência Social  

 

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SADS vem se reestruturando 

visando implantar e consolidar o SUAS no município para adequar sua estrutura, quer seja do 

ponto de vista da operacionalização das ações, através dos equipamentos sociais, quer seja do 

ponto de vista da sua organização enquanto órgão gestor com suas áreas administrativas e 

respectivos núcleos.   

As ações da Política de Assistência Social Municipal são desenvolvidas a partir de 

duas Diretorias, ligadas ao gabinete da Secretária, cujas ações se concretizam através de 

núcleos gestores e coordenadorias. São elas: 

- Diretoria Administrativa e Financeira – responsável pela gestão institucional e 

organizacional da Secretaria, isto é, o gerenciamento do orçamento e do financeiro das 

unidades orçamentárias vinculadas à SADS; análise e apresentação de prestações de contas de 

recursos recebidos e repassados, além de administração geral de contas, contratos e, gestão de 

trabalho. 

- Diretoria de Proteção Social – responsável pela implantação e execução da política de 

assistência social municipal, e ainda gerencia ações nas áreas das diversas políticas 

transversais ao SUAS (Mulher, Habitação, Segurança Alimentar e Nutricional, Igualdade 

Racial, Inclusão Produtiva e demais políticas afins); coordena os serviços, programas, 

projetos e benefícios de Proteção Social Básica e Especial do SUAS, através de três núcleos 

gestores, além da Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial. 

As ações dentro do município perfazem o preconizado pelo SUAS- Sistema Único de 

Assistência Social e sendo referenciado por 4 Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) localizados em quatro territórios de maior concentração de famílias na situação de 

pobreza e risco social. A rede de Proteção Social de Média Complexidade são ofertados no 

município por 01 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 01 

Unidade Centro de Convivência: Vera Lúcia Magagnini através de parceria com Secretaria 

Municipal de Educação e Saúde e 01 parceria com Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais a APAE – e Um Centro Dia do Idoso. Na Alta complexidade, a rede de proteção 

instalada no município oferece suporte à população através de 01 convênio de abrigo 
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institucional para crianças e adolescentes e uma parceria com uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos.  

A SADS ainda tem a ela vinculado o Fundo Social de Solidariedade que desenvolve 

campanhas de arrecadação de bens materiais e de captação de recursos financeiros 

desenvolvido por um núcleo de gestão e uma coordenadoria. Além de outro núcleo gestor e 

uma coordenadoria que desenvolve o programa de Economia Solidária visando formação e 

capacitação para geração de Renda através das unidades Centro Solidário de Capacitação e 

Qualificação Profissionalizante e a Incubadora de Talentos e Empreendimentos Solidários. 

Na SADS a garantia de direitos é executada por um Conselho Tutelar, composto por 5 

membros eleitos pela sociedade civil e o controle social se dá através dos seguintes Conselhos 

e Comissões: 

 

- Conselho Municipal da Assistência Social 

- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

- Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

- Conselho Municipal de Economia Popular e Solidária 

- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

- Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

- Conselho da Instância do Programa Bolsa Família 

- Comissão Intergestora do BPC na Escola 

- Comissão Intergestora do PETI 

- Conselho Tutelar 

- Conselho Gestor de Unidade- CRAS Monte Verde 

- Conselho Gestor de Unidade- CRAS Lago Azul 

- Conselho Gestor de Unidade- CRAS Jardim Luciana  

- Conselho Gestor de Unidade- CRAS Vila Bazu 

- Conselho Gestor de Unidade- CREAS 

- Conselho Gestor Centro Solidário 
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5.1.1 – Vigilância Socioassistencial - CadÚnico  

Perfil das famílias cadastradas no CADÚNICO  

O município na área da Assistência Social possui em sua estrutura a Vigilância 

Socioassistencial, que por meio do CadÚnico sistematiza e disponibiliza informações sobre as 

famílias cadastradas e o seu perfil, conforme quadros e tabelas abaixo: 
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 Atualmente o CadÚnico do município possui 14.610 famílias cadastradas, perfazendo 

um total 14.228 famílias (97,38%) na área urbana e 331 (2,26%) na área rural, sendo: 

- 7.434 famílias (50,88%) com renda per capita de até R$ 85,00 – destas 7.227 na área urbana 

e 158 na área rural, ressaltando-se um número significativo de famílias em possível situação 

de extrema pobreza; 

- 1.533 famílias (10,49%) com renda per capita entre R$ 85,00 e R$ 170,00 – destas 1.514 na 

área urbana e 19 na área rural; 

- 2.784 famílias (19,05%) com renda per capita entre R$ 170,00 e ½ Salário Mínimo – destas 

2.740 na área urbana e 43 na área rural; 

- 2.859 famílias (19,56%) com renda per capita acima de ½ Salário Mínimo – destas 2.747 na 

área urbana e 111 na área rural. 

 

Em relação à população entre 0 e 17 anos, na área urbana temos 16.207 (40,33% da 

população urbana cadastrada) crianças e adolescentes e na área rural apresentam-se 268 

(33,62 % da população rural total cadastrada). 

Quanto à situação escolar da faixa etária de 0 a 17 anos (16.477 crianças e 

adolescentes cadastrados) temos: 11.273 (68,41%) crianças e adolescentes frequentando a 

rede pública escolar; 115 frequentando a rede escolar particular; 89 não frequentando, mas já 

frequentou; 4.992 (30,29%) que nunca frequentou. 
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 Dos cadastrados há presença significativa referente aos grupos populacionais 

tradicionais ou específicos: 

- 319 pessoas de família catadoras de material reciclável,  

- 203 pessoas de família de preso no sistema carcerário, 

- 133 pessoas de família assentada de reforma agrária, 
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- 89 pessoas de família de agricultores familiares. 

 Entre os cadastrados, quanto ao pertencimento étnico, 48% declaram-se pardos, 47% 

brancos, 7% pretos e 3% amarelos. 

 

Indicadores BPC Deficiente - ref. Abril/2018 

RELATÓRIO BPC DEFICIENTE por CRAS 

EQUIPAMENTO 

COM 

CADASTRO 

NO 

CADÚNICO 

SEM 

CADASTRO 

NO 

CADÚNICO 

TOTAL POR CRAS 

CRAS I - MONTE VERDE 252 79 331 

CRAS II - LAGO AZUL 128 51 179 

CRAS III - JARDIM LUCIANA 239 41 280 

CRAS IV - VILA BAZÚ 257 47 304 

BPC - OUTROS  MUNICIPIOS 

(Constante em nossa base) 
0 5 5 

TOTAL GERAL 876 223 1.099 

 

Fonte: Vigilância Socioasistencial- CadÚnico de Franco da Rocha, 2018 
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Fonte: Vigilância Socioasistencial- CadÚnico de Franco da Rocha, 2018 

 

Proteção Social Básica 

 

5.1.2 - CRAS (Centros de Referencia da Assistência Social)  

 Franco da Rocha, segundo estimativa do IBGE 2017, tem uma população de 149.502 

habitantes, considerado município de grande porte, e a ele compete organizar a rede de 

proteção social básica. Portanto, sua rede de proteção social básica está organizada em quatro 

territórios de maior vulnerabilidade social e onde estão implantadas as unidades: CRAS 

Monte Verde, CRAS Lago Azul, CRAS Jardim Luciana e CRAS Vila Bazu. 

 Caracterização dos CRAS: 

 CRAS Monte Verde  

Localização: Estrada Ettore Palma, 95 – Monte Verde 

Implantação: 2007 - IDCRAS: 35164002125  

Espaço físico: próprio em novembro 2014 

Possui salas: administrativa, coordenação, atendimento técnico, multiuso, recepção, espera, 

salão de reuniões e cozinha com espaço para programação de cursos. 
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Funcionamento: 5 dias por semana e 9 horas diárias 

Inclusões Junho 2018 2017 CRAS Monte Verde 

Cadastro único, Programas e Benefícios Quantidade 

Nº de famílias referenciadas 5.000 

Nº de famílias Cadastro Único 4.605 

Nº de famílias inseridas no PBF em sua área de abrangência 2.446 

Nº de famílias inseridas no Programa Renda Cidadã 213 

Nº de beneficiários inseridos no BPC Idoso 529 

Nº de beneficiários inseridos no BPC PCD 331 

Nº de jovens inseridos no Programa Ação Jovem 94 

 

 CRAS Lago Azul 

Localização: Rua Oroxó, 165 – Lago Azul 

Implantação: 2011 - IDCRAS: 35164033407 

Espaço físico: próprio 

Possui salas: administrativa, coordenação, atendimento técnico, multiuso, recepção, 

espera, salão de reuniões e cozinha com espaço para programação de cursos. 

Funcionamento: 5 dias por semana e 9 horas diárias 

Inclusões Junho 2018 CRAS Lago Azul 

Cadastro único, Programas e Benefícios Quantidade 

Nº de famílias referenciadas 5.000 

Nº de famílias Cadastro Único 2.672 

Nº de famílias inseridas no PBF em sua área de abrangência 1.602 

Nº de famílias inseridas no Programa Renda Cidadã 144 

Nº de beneficiários inseridos no BPC Idoso 218 

Nº de beneficiários inseridos no BPC PCD 179 

Nº de jovens inseridos no Programa Ação Jovem 80 

 

 CRAS Jd. Luciana 

Localização: Av. Pacaembu, 11- Jd. Luciana 

Implantação: 2011 - IDCRAS: 35164034829 

Espaço físico: próprio 



                          Conselho Municipal dos  

                                   Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Página 37 
 

Possui salas: administrativa, coordenação, atendimento técnico, multiuso, recepção, espera, 

salão de reuniões e cozinha com espaço para programação de cursos. 

Funcionamento: 5 dias por semana e 9 horas diárias 

 

Inclusões Junho 2018 CRAS Jd. Luciana 

Cadastro único, Programas e Benefícios Quantidade 

Nº de famílias referenciadas 5.000 

Nº de famílias Cadastro Único 3.065 

Nº de famílias inseridas no PBF em sua área de abrangência 1.325 

Nº de famílias inseridas no Programa Renda Cidadã 81 

Nº de beneficiários inseridos no BPC Idoso 283 

Nº de beneficiários inseridos no BPC PCD 280 

Nº de jovens inseridos no Programa Ação Jovem 39 

 

 CRAS Vila Bazú 

Localização: Rua Paoli, 15 – Vila Bazú 

Implantação: 2011 - IDCRAS: 35164034831 

Espaço físico: Janeiro 2015 - espaço próprio 

Possui salas: administrativa, coordenação, atendimento técnico, multiuso, recepção, espera, 

salão de reuniões e cozinha com espaço para programação de cursos. 

Funcionamento: 5 dias por semana e 9 horas diárias 

Inclusões Junho 2018 CRAS Vila Bazú 

Cadastro único, Programas e Benefícios Quantidade 

Nº de famílias referenciadas 5.000 

Nº de famílias Cadastro Único 4.117 

Nº de famílias inseridas no PBF em sua área de abrangência 2.069 

Nº de famílias inseridas no Programa Renda Cidadã 198 

Nº de beneficiários inseridos no BPC Idoso 421 

Nº de beneficiários inseridos no BPC PCD 304 

Nº de jovens inseridos no Programa Ação Jovem 80 

 

 

Participantes  
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Os participantes nos CRAS são famílias em sua maioria em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra 

situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, 

em especial: 

- Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; 

- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas 

que ainda não foram contempladas; 

- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por 

algum de seus membros; 

- Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade 

e risco social. 

 Os CRAS executam nos 4 territórios a inclusão no CadÚnico, inserção nos programas 

de transferência de renda, os benefícios eventuais e benefícios de prestação continuada, o 

Serviço Proteção e Atenção Integral às Famílias PAIF ,– Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos Familiar e Comunitário – SCFV e Serviço de Atendimento 

Domiciliar a Pessoa Idosa e/ou com Deficiência, conforme quadro abaixo: 

 

 

A) Proteção e Atenção Integral às Famílias – PAIF 

Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu 

acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.  

 

 

 



                          Conselho Municipal dos  

                                   Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Página 39 
 

QUADRO DE FAMÍLIAS EM SERVIÇO PAIF ACOMPANHAMENTO, por 

PROGRAMAS E BENEFÍCIOS ASSOCIADOS 

MÊS: JUNHO 2018  JUNHO 

EQUIPAMENTO BF RC AJ BPC PETI SPTR TOTAL 

CRAS I - MONTE VERDE 529 34 8 47 0 
189 

807 

CRAS II_ LAGO AZUL 420 16 8 66 6 204 720 

CRAS III – JARDIM LUCIANA 257 12 1 26 0 151 447 

CRAS IV – VILA BAZÚ 409 48 17 79 2 189 744 

TOTAL 1615 110 34 218 8 733 2718 

 

B) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários – 

SCFV 

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral às Famílias (PAIF). O serviço tem como objetivo fortalecer as relações 

familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os 

participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, 

pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários. 

b.1) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV - “BrincArte: 

Momento Mágico” -  Crianças de 3 até 12 anos de idade e suas famílias, que vivenciam 

situação de vulnerabilidade social e fragilização de vínculos familiares e comunitários: 

• em especial as encaminhadas pela Proteção Social Especial (Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS) e suas famílias, entre elas:  

  inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, para as quais o 

serviço aqui detalhado seja adequado;  

  reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de abrigamento;  

  inseridas no Serviço de proteção a indivíduos e famílias;  

  em famílias com evento de violência entre seus membros; 

• com deficiência e suas famílias, com prioridade para as beneficiárias do BPC – 

Benefício de Prestação Continuada;  
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• cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda em 

descumprimento de condicionalidades do PBF – Programa Bolsa Família (desde  

que o motivo do descumprimento enseje a oferta de serviço de proteção básica de 

assistência social, conforme Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e 

Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS).  

• crianças e suas famílias, que residam em territórios com ausência ou precariedade na 

oferta de serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário, tais como, 

parques, praças ou eventos que envolvam a comunidade em geral e locais onde os 

grupos de pessoas possam interagir.  

b.2) “Observatório de Oportunidades”- Em cada CRAS serão formados grupos com 

adolescentes com idade de 12 a 15 anos e respectivas famílias em cada CRAS. 

Considera-se público prioritário para a meta de inclusão no SCFV crianças e, ou 

adolescentes nas seguintes situações:  

- Em situação de isolamento;  

- Trabalho infantil;  

- Vivência de violência e, ou negligência;  

- Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos;  

- Em situação de acolhimento;  

- Em cumprimento de MSE em meio aberto;  

- Egressos de medidas socioeducativas;  

- Situação de abuso e/ou exploração sexual;  

- Com medidas de proteção do ECA;  

- Crianças e adolescentes em situação de rua;  

- Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

b.3) “Ação Jovem: Roda de Encontros”- Faixa Etária: 15 a 24 anos 
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Objetivo Geral: Desenvolver ações socioculturais, socioeducativas, profissionalizantes e 

aos jovens, pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade, que contribuam para o 

desenvolvimento de habilidades e competências na construção de seu projeto de vida 

familiar e comunitário. 

a) Em cada CRAS serão formados coletivos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos Familiar e Comunitário (SCFV) com 30 jovens, sendo estes beneficiários do 

Programa Ação Jovem e/ou de outros programas de transferência de renda, ou, jovens da 

comunidade. 

b) As reuniões socioeducativas do programa de transferência de renda Ação Jovem, deverão 

ser compostas por, no mínimo, 60% dos beneficiários de referência do programa, por 

território. 

c) Jovens participantes de serviços ofertados pelo CREAS e acolhimento institucional, 

mediante avaliação técnica serão encaminhados para os CRAS de sua área de abrangência, a 

fim de ingressarem no SCFV. 

Será priorizada a inclusão de jovens no SCFV em situações prioritárias. 

 

QUADRO DE USUÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO POR PROGRAMAS E 

BENEFÍCIOS ASSOCIADOS – JUN2018 

Faixa 

Etária 

CRAS I – MONTE VERDE CRAS II – LAGO AZUL   

BF RC AJ BPC PETI outros TOTAL BF RC AJ BPC PETI outros TOTAL 
 

0 A 6 

ANOS 12 0 0 0 1 4 17 21 0 0 0 0 0 21 

 

7 A 14 

ANOS 29 0 0 0 6 12 47 75 2 2 0 3 1 83 

 

15 A 17 

ANOS 13 0 0 0 0 8 21 14 0 15 1 0 0 30 

 

> 60 

ANOS 3 0 0 2 0 15 20 13 0 0 9 0 15 37 
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Faixa 

Etária 
CRAS IV – JARDIM LUCIANA CRAS IV – VILA BAZÚ 

 BF RC AJ BPC PETI outros TOTAL BF RC AJ BPC PETI outros TOTAL 

0 A 6 

ANOS 5 0 0 0 0 2 7 30 0 0 0 0 0 30 

7 A 14 

ANOS 38 0 0 0 1 9 48 59 0 0 0 0 1 60 

15 A 17 

ANOS 6 0 7 0 0 2 15 22 0 0 0 0 8 30 

> 60 

ANOS 0 0 0 11 0 11 22 04 0 0 15 0 11 30 
 

C) Serviço de Proteção Social Básica no domicilio para pessoas idosas e/ou com 

deficiência 

O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o 

rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o 

desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a 

participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, 

a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de 

risco, a exclusão e o isolamento. 

SERVIÇO PSB DOMICÍLIO CRAS 

MONTE 

VERDE 

CRAS 

LAGO 

AZUL 

CRAS JARDIM 

LUCIANA 

CRAS VILA 

BAZU 

TOTAL 

IDOSO 03 03 03 03 12 

PCD 03 03 03 03 12 

Fonte: CadÚnico – Vigilância Socioassistencial – Franco da Rocha – 2018 

SERVIÇOS X TERRITÓRIO 

SERVIÇOS  CRAS MONTE 

VERDE 

CRAS LAGO 

AZUL 

CRAS JARDIM 

LUCIANA 

CRAS VILA 

BAZU 

PAIF ABRIL 929 575 613 1089 

MAIO 1227 692 558 1052 

JUNHO 807 720 447 744 

SCFV ABRIL 105 171 92 150 

MAIO 105 171 92 150 

JUNHO 105 171 92 150 

ATENDIMENTO 

DOMICILIA 

IDOSO/PCD 

ABRIL 06 06 06 06 

MAIO 06 06 06 06 

JUNHO 06 06 06 06 

 

Fonte: CadÚnico – Vigilância Socioassistencial – Franco da Rocha - 2018 
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PROGRAMAS E BENEFICIOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA X TERRITORIO 

REFERÊNCIA 

JUNHO/2018 

CRAS 

MONTE 

VERDE 

CRAS 

LAGO 

AZUL 

CRAS 

JARDIM 

LUCIANA 

CRAS 

VILA 

BAZU 

BOLSA FAMILIA 2446 1602 1325 2069 

RENDA CIDADÃ 213 144 81 198 

ACAO JOVEM 94 80 39 80 

BPC IDOSO 529 218 283 421 

BPC DEFICIENTE 331 179 280 304 

Fonte: CadÚnico – Vigilância Socioassistencial – Franco da Rocha - 2018 

 

5.1.3 – Programas Municipais 

a.1) Economia Solidária  

O município por meio do Centro Solidário oferta Formação e Qualificação 

Profissional por meio de Cursos, Oficinas e Workshops. 

Assistência Técnica Empreendedorismo Solidário: 

 Acompanhamento das Famílias durante o período mínimo de 12 meses ao período máximo 

de 24 meses: 

O Organização dos Potenciais Individuais e Coletivos;  

O Despertar do Empreendedorismo;  

O Formação em Gestão de Negócios/Marketing /Financeiro e Contábil;  

O Treinamento em Espaços Laboratoriais;  

O Formalização 

Comercialização: 

PRONATEC (Progredir) Inclusão Produtiva “Despertar”  

(Geração de Renda) - CRAS 

Inclusão Produtiva  

Intermediário - Convênios 

FSS 

Cursos Técnicos de longa duração 

– 24 meses  

Cursos de média duração 240 

horas  

Cursos de Curta duração – 60 

horas - (MODELO EAD). 

Oficinas especificas para o 

despertar das habilidades nos 

territórios de atendimento dos 

CRAS e podem durar 3 Meses. 

Cursos com Maior 

duração – Em torno de 40 

horas corridas afim de 

qualificar 

profissionalmente para o 

mundo do trabalho. 
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- Espaços de Comercialização dos Produtos e prestação de serviços equipados e 

assessorados pela Incubadora Pública e Prefeitura - Juquery  Art Vila; Café Solidário; 

Salão Social Flor de Liz; Cervejaria Artesanal Social e Agência Solidária. 

Dados 1º Semestre: Cursos: 461 Beneficiários; Incubadora: 35 Empreendimentos Familiares; 

Parceria CAPS: 39 Usuários; Inclusão Produtiva CRAS: 95 Beneficiários; Rodas de 

Encontros: 46 Jovens e Adolescentes. 

a.2) Segurança Alimentar e Nutricional 

Neste ano, a coordenadoria de SAN está desenvolvendo dois projetos de intervenção 

com os usuários do SCFV dos CRAS, cujo os grupos são: Brinc'arte, Observatório de 

Oportunidades e Clube dos Idosos. 

O primeiro projeto chama-se "Hortas sociais: Brincando e cultivando cores, saberes e 

aromas" e destina-se às crianças e idosos com o objetivo de garantir o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), por meio de processos educacionais e pedagógicos, a fim de 

fortalecer as mais diversas culturais alimentares e modelos de produção e consumo no intuito 

de transformar as relações comunitárias e sociais das famílias em situação de vulnerabilidade 

social no município de Franco da Rocha. 

O segundo projeto é voltado para os jovens do Observatório de Oportunidades, cujo 

tema é "Comunicação Social em Nutrição" que tem como objetivo  de divulgar e discutir 

temas relativos à alimentação e nutrição, de modo a fomentar hábitos alimentares saudáveis, 

contribuindo para a implementação da segurança alimentar e nutricional no município e para 

esta faixa etária. 

Além destes projetos, a coordenadoria de SAN é responsável pelos cursos de Boas 

Práticas realizados no Centro Solidário de Capacitação e Qualificação Profissional e a 

qualidade nutricional das refeições servidas no Centro Dia do Idoso. 

 

Proteção Social Especial de Média Complexidade 

 

5.1.4 - CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social)  

O Centro Especializado de Assistência Social é uma unidade pública estatal 

responsável pela oferta de orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e 
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famílias com seus direitos violados. Para isso, envolve um conjunto de profissionais e 

processos de trabalho que devem ofertar apoio e acompanhamento especializado.  

O principal objetivo é o resgate da família, e dos direitos violados, potencializando sua 

capacidade de proteção aos seus membros, fortalecendo a autoestima dos indivíduos usuários, 

e seus familiares, para que haja fortalecimento entre os membros da família dos usuários, e 

reinserção dos mesmos na sociedade.  

 Os objetivos específicos deste serviço são: 

 Ofertar apoio, orientação e encaminhamento para a Rede de serviços; 

 Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função 

protetiva; 

 Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços 

públicos, conforme necessidades; 

 Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia 

dos usuários; 

 Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; 

 Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; 

 Prevenir a reincidência de violações de direitos. 

 

Os serviços ofertados pelo CREAS são: 

 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI); 

 Serviço Especializado em Abordagem Social; 

 Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços a Comunidade (PSC); 

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias; 

 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

 

Está prevista a integração com serviços, programas e benefícios da Proteção Básica: 
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 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários; 

 Bolsa Família; 

 Renda Cidadã; 

 Ação Jovem; 

 Beneficio de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência e/ou Idosa. 

 

 Público Alvo: adultos, crianças, adolescentes e idosos, de ambos os sexos, que 

apresentam violação dos seus direitos, residentes no município de Franco da 

Rocha/SP. 

 

a) Serviço de Proteção e Atenção Especializada às Famílias e Indivíduos – PAEFI (Casos 

de violência doméstica, violência sexual, PETI, negligência e desacolhimento) 

 

Objetivos: 

 Garantir o acompanhamento dos casos do PAEFI na rede de serviços das políticas 

públicas do Município; 

 Fortalecer aproximação com o Conselho Tutelar e discutir o papel de cada órgão; 

 Realizar campanhas em combate a violência sexual e trabalho Infantil; 

 Garantir acolhida ao público-alvo; 

 Desenvolver ações de acompanhamento familiar;  

 Formar e trabalhar grupo envolvendo  a questão da negligência.  

 

Ações: 

 Monitoramento/ articulação junto às escolas, CRAS, Cultura entre outras políticas 

públicas (adesão e desenvolvimento dos usuários nestes espaços); 

 Reuniões de discussão de caso, reforçando o papel do CREAS em relação a fluxos e 

procedimentos;  

 Planejamento/ execução de campanhas junto à rede (Conselho Tutelar entre outros 

atores dos territórios); 

 Acolhida por profissionais através de agendamento ou por porta aberta; 

 Oferta por meio de grupo temático de discussão da função protetiva, criança e 

adolescência, desigualdade de gênero e violência doméstica;  
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 Construção metodológica de grupo de violência sexual “Direito de Brincar”. 

 

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

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC): 

                 O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 

determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a resignificação de 

valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se 

necessário a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos 

e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas 

para o cumprimento da medida (maiores informações no item 5.8 – Atendimento 

Socioeducativo). 

  

c) Serviço Especializado Abordagem Social: 

         Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar 

trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de 

trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 

Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos 

onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de 

comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. O Serviço deve buscar a resolução de 

necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das 

demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. 

 

d) Serviço Especializado a Pessoa em Situação de Rua: 

          Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou 

sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o 

desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais 

e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. 
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e) Serviço Especializado a Pessoas com Deficiência/Idosa e suas Famílias: 

          Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com 

deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas 

por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, 

atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados 

por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da 

potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e 

comprometem o desenvolvimento da autonomia. 

            O Serviço de Proteção Especial para Pessoa com Deficiência é realizado por meio de 

termo de colaboração, conforme abaixo: 

e.1) APAE:  Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais que oferta atendimento a 

crianças com deficiência e suas famílias – (maiores informações no item 5.1.8 – Projetos e 

Serviços conveniados); 

e.2) CECO: O Centro de Convivência (CECO) Vera Lucia Magagnini Santos é um serviço 

que promove saúde, autonomia, inclusão social e bem-estar para fortalecer os vínculos sociais 

e familiares, promover o desenvolvimento de potencialidades, a troca de habilidades, os 

saberes e afetos entre seus usuários para pessoas com idade entre 16 e 45 anos, jovens com 

deficiência leve e moderada sendo física ou não, mas com autonomia de movimentos e 

cadeirantes com equipe de educador físico, psicólogo, assistente social e oficineiro que 

oferecem atividades físicas como a capoeira, artesanato e oficinas de diversos segmentos.  

 

5.1.5 – PETI –PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 

 O PETI é um programa do Governo Federal, que existe desde a década de 90, visa 

erradicar todas as formas de trabalho de crianças e adolescentes menores de 16 anos e garantir 

que frequentem a escola e atividades socioeducativas. Esse programa, gerido pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social, é desenvolvido em parceria com os diversos setores dos 

governos Estadual, Municipal e da Sociedade Civil.  

O Redesenho do PETI em 2014 consiste na realização de ações estratégicas voltadas 

ao enfrentamento das novas configurações do trabalho infantil no Brasil e no fortalecimento 
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do Programa em compasso com os avanços da cobertura e da qualificação da rede de proteção 

social do SUAS. Ele se destina a potencializar os serviços socioassistenciais existentes, bem 

como a articular ações com outras políticas públicas, o que favorece a criação de uma agenda 

intersetorial de erradicação do trabalho infantil.  

O Censo mostrou a redução do trabalho infantil nos setores formalizados, em 

decorrência dos avanços da fiscalização e formalização da economia. Dessa forma, as 

principais incidências de trabalho infantil atualmente se encontram na informalidade, nos 

âmbitos da produção familiar, do trabalho doméstico, da agricultura familiar e nas atividades 

ilícitas. O desafio consiste em identificar crianças e adolescentes inseridos nessas atividades, 

de difícil visibilidade e identificação e inseri-lo nos serviços da rede socioassistencial e das 

demais políticas públicas, através de dados do IBGE 2010 e uma ação articulada entre política 

federal, estadual e municipal que visa mapear os inseridos no PETI para uma atuação mais 

eficaz frente ao cenário brasileiro. 

Estruturado em cinco eixos o Redesenho do PETI está definido:  

 Informação e mobilização;  

 Identificação;  

 Proteção;  

 Defesa e Responsabilização; e  

 Monitoramento. 

 

O PETI se fortalece com a interlocução do programa de transferência de renda Bolsa 

Família e atende aos seguintes itens: 

  Inclusão das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no SCFV;  

 Orientação e o acompanhamento das famílias por meio do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), por referenciamento e contrarreferenciamento dos 

usuários no Sistema, conforme especificidades das situações vivenciadas, dentro da 

perspectiva do trabalho em rede concebido pelo SUAS; 

 O aprimoramento do processo de identificação das situações de trabalho infantil, nos 

espaços públicos, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social. 
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O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desenvolvido pela Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social terá suas ações voltadas: 

  às famílias usuárias dos serviços, benefícios e programas de proteção social. 

 na participação e no controle social desta política pública através do Comissão 

Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. 

O CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e o Conselho 

Tutelar são os órgãos que no município recebem as denúncias de trabalho infantil. 

 

Objetivo 

Contribuir para a erradicação de todas as formas de trabalho infantil em Franco da 

Rocha, articulando um conjunto de ações que visam à retirada de crianças e adolescentes, com 

idade inferior a 16 anos, da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a 

partir de 14 anos. 

 

Gestão 

A organização e o funcionamento do PETI devem ser realizados de forma 

intergovernamental, com participação da União, Estados, e Municípios, articulada, integrando 

serviços e benefícios; intersetorial, com articulação das áreas de educação, saúde, cultura, 

esporte, trabalho, entre outros; e com envolvimento da sociedade civil, visando ao 

enfrentamento ao trabalho infantil. 

 

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil - CMETI  

A Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil é constituída por membros 

do governo e da sociedade e tem caráter consultivo e propositivo e objetivo de contribuir para 

a implantação e implementação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

formalizada por meio de Decreto do Prefeito Municipal, após aprovação do respectivo 

Conselho de Assistência Social. 

A gestão do PETI deve ser realizada pela Comissão assumindo um papel fundamental 

de articulação e monitoramento de todas as ações que possuem interface com a prevenção e a 

erradicação do trabalho infantil no âmbito da política socioassistencial, assim como a rede, 
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movimentando todos os atores sociais atuantes que estão no Sistema de Garantia de Direitos. 

A gestão assim passa a ter novas atribuições atuando em conjunto com os serviços ordenados 

na proteção social básica, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Familiar e Comunitário (SCFV).  

Nessa direção, a execução direta do serviço socioeducativo passou a ser de 

responsabilidade do SCFV, no âmbito da Proteção Social Básica, na perspectiva de atender a 

crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou dele retirados, e o 

acompanhamento familiar sendo feito através do PAEFI (Proteção de Atendimento 

Especializado às Famílias e Indivíduos no CREAS - Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social) - Responsável pela articulação dos programas e serviços socioassistenciais 

e intersetoriais que devem executar e monitorar as Ações Estratégicas. 

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 

5.1.6 - SAICA - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes   

O município de Franco da Rocha apresenta alta vulnerabilidade social infanto-juvenil. 

O município conta com uma unidade de Acolhimento Institucional para crianças e 

adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, que necessitam do afastamento familiar 

temporário, encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e/ou pelo Conselho Tutelar. O 

serviço é de relevante interesse social, tendo em vista o direito da família à proteção do 

Estado. 

Finalidades   

I- Promover o desenvolvimento social e educacional do indivíduo atuando na área de 

Assistência Social, educação, saúde, habitação, meio ambiente, esporte, cultura e da 

profissionalização junto à criança e ao adolescente; 

II- Realizar atendimentos de forma continuada, permanente e planejada, prestando serviços, 

executando programa ou projetos e concedendo benefícios em situação de vulnerabilidade ou 

risco social e pessoal; 

III- Promover a autonomia da comunidade no sentido de que a mesma se desenvolva melhor, 

utilizando seus próprios recursos; 
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IV- Promover o intercâmbio e o relacionamento com obras afins, consolidando parcerias com 

iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor; 

V- Buscar recursos públicos e particulares com a finalidade de contribuir para que a região 

atendida tenha melhor acesso a bens e serviços. 

VI- Cumprir, divulgar e fomentar a Lei Federal 8.069 de 1307.1990 - Estatutos da Criança e 

do Adolescente – ECA. 

Objetivos Específicos 

- Acolher crianças e adolescentes encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e/ou pelo 

Conselho Tutelar, proporcionando um ambiente de escuta, acolhimento e de inserção no 

atendimento básico proposto pelo serviço, objetivando o retorno a família de origem, extensa 

ou, em casos excepcionais, em família substituta. 

- Planejamento das atividades, atendendo as necessidades e interesses dos acolhidos na casa 

de acordo com a faixa etária. 

- Acolhimento com escuta qualificada. 

- Atendimento técnico, objetivando de forma individual a (re)construção do projeto de vida 

através  de projetos, orientações, encaminhamentos e acompanhamento. 

- Manter um ambiente limpo e organizado, de caráter familiar e educativo, onde o acolhido, 

através de suas relações efetivas, goze de seus direitos como estabelecidos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

- Proporcionar espaços de vivência coletiva, utilizando recursos/oficinas pedagógicas, 

culturais e lúdicas, na rotina da criança e do adolescente, de forma a construir o 

encaminhamento necessário para intervenção. 

- Proporcionar a equipe da Casa, durante sua permanência no serviço, a capacitação e a 

supervisão técnica constante. 

- Construção de banco de dados e monitoramento para o estudo e acompanhamento dos casos, 

com indicadores de metas e resultados. 

- Apoiar a criação de grupos de voluntários oriundos da comunidade que possam ser 

inseridos, de formas diversificadas, nas atividades e no apoio da casa. 

- Serviço Desenvolvido por Termo de Colaboração com o Município. 
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Recursos Humanos 

De acordo com a NOB/RH-SUAS – Resolução n⁰ 269, de 13.12.2006 e Resolução 

CNAS 17/2011, o quadro de recursos humanos corresponde à equipe profissional mínima 

exigida - RH: 1 coordenadora, 1 assistente social, 1 psicóloga, 1 pedagoga, 1 nutricionista, 1 

cozinheira, 1 motorista, 1 auxiliar de limpeza, 8 educadores.  

 

Infraestrutura 

A Organização Gest’Ação apresenta capacidade para atender 20 crianças/adolescentes 

em situação de acolhimento institucional, podendo chegar, excepcionalmente a 25 acolhidos 

em situações emergenciais (no caso de grupo de irmãos). A casa está situada em área urbana, 

com fácil acesso a escolas e comercio. A fachada mantém aspecto semelhante a uma 

residência e não possui placas de ordem institucional.  

 

Dados de Atendimento 

 Em junho de 2018 – 3 crianças e 2 adolescentes acolhidos; 

 Permanência – máximo 7 meses; 

 No momento referente às crianças e adolescentes acolhidos, os motivos de 

afastamento do convívio familiar são: abandono, uso e abuso de drogas; 

 No ano de 2017, vinte e três crianças (considerado por criança), retornaram ao 

convívio familiar. 

 

5.1.7 - Formação e Capacitação Continuada dos Trabalhadores do SUAS 

 

5.1.7 - Formação e Capacitação Continuada dos Trabalhadores do SUAS 

 De forma a imprimir qualidade ao atendimento dos usuários da política pública de 

assistência social é necessário investimento na capacitação dos trabalhadores. Amparados pela 

Política Nacional de Assistência Social (2004), seguida pela Norma Operacional Básica do 

SUAS (2005) e, posteriormente, pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 

(2007), o plano de trabalho para capacitação pertinente se faz necessário.  
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A prioridade é dar mais qualidade aos serviços ofertados, priorizando ações de 

atendimento das necessidades das famílias, seus membros e dos indivíduos que fazem parte 

da rede socioassistencial.  

Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento permanente dos trabalhadores 

do SUAS- Sistema Único de Assistência Social, o plano de ação é um conjunto de ações de 

capacitação para os trabalhadores em consonância com a Política de Assistência Social.  

As capacitações propostas são mais um espaço de aprimoramento e qualificação dos 

profissionais, de forma que se reverta numa melhoria dos serviços prestados à população de 

Franco da Rocha.  Este plano visa fomentar e fortalecer potencialidades dos trabalhadores do 

SUAS, além de detectar possíveis fragilidades teóricos dos trabalhadores sociais.  

 

Objetivos específicos  

 Nortear as ações de capacitação, em consonância com os programas e serviços 

prestados pela SADS, bem como contemplar algumas das demandas apresentadas 

pelos trabalhadores sociais; 

 Fortalecer a articulação entre as Coordenadorias da Proteção Básica e Especial; 

 Possibilitar integração, intercâmbio entre os profissionais; 

 Criar espaços de Reflexões e questionamentos acerca de valores e conceitos 

arraigados, assim como posturas e condutas adotadas no cotidiano profissional; 

 Estimular o reconhecimento e valorização da atividade profissional desenvolvida para 

a construção da cidadania social; 

 Ampliar o conhecimento teórico e técnico operativo condizente com as situações 

complexas enfrentadas no dia a dia profissional; 

  Comprometimento e interesse dos participantes com a política de assistência social. 

 Qualificar o serviço da Assistência Social proposto pelo SUAS. 

 

Metodologia 

A proposta de capacitação deve promover as atividades de capacitação almejadas, de 

forma teórica, metodológicas e éticas assegurando eficiência e efetividade dentro dos serviços 

da Assistência Social. Essa proposta de Capacitação dos trabalhadores públicos e da rede 

prestadora de serviços, gestores e conselheiros da área, será desenvolvida de forma 

sistemática e contínua, sustentável e participativa, em consonância com as diretrizes 



                          Conselho Municipal dos  

                                   Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Página 55 
 

nacionais, sem deixar de respeitar também a descentralização e as diversidades da região e do 

próprio território, assim como a concepção da educação permanente (NOB RH-SUAS, 2007).  

5.1.8 – Projetos e Serviços da Rede Socioassistencial 

 

a) Pastoral da Criança 

Propomos a orientação e o acompanhamento de aproximadamente 200 famílias que se 

encontram localizadas em diferentes regiões como em: Pretória, Monte Verde, Lanel (buraco 

do sapo), Montreal, Elba, Bandeirantes e Lago Azul Ortiz (divisa com Morato). A orientação 

e o acompanhamento realizam-se na busca de garantia de direitos junto aos órgãos públicos 

competentes no que se refere a saúde, a educação e ao bem estar que envolve o 

desenvolvimento físico e psíquico desde a gravidez aos 6 anos de idade. 

A Pastoral da Criança busca dentro de suas possibilidades, orientar os lideres a buscar 

parcerias, principalmente com os órgãos públicos de garantia de direitos, que garanta a 

integridade da família para que a mesma tenha vida significativa. 

Dentro do processo de orientação, quando a família é encontrada em estado de 

vulnerabilidade no quesito da falta de garantia de direitos, se propõe a indicação para a 

procura dos CRAS. Tendo em vista que muitas famílias não possuem informações mínimas 

necessárias para fazer valer seus direitos assistenciais. 

Assim, se espera que na medida do possível e com o compromisso de integrar os 

déficits na garantia de direitos, e muitas vezes por falta de informações, promover uma rede 

de apoio para que os mesmos venham sendo alcançados tanto na infância como na 

adolescência, e assim a família continua integrada.  

Nesse ponto, no que se refere à presença da Pastoral da Criança, temos uma presença 

significativa de apoio, que são pessoas de boa vontade ou instituições que se dedicam sem 

interesses políticos partidários. 

 

b) APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) 
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A APAE de Franco da Rocha, localizada na Rua: Antônio Cardoso Moreira, nº 180, 

bairro: CIA Fazenda Belém (próximo ao centro da cidade), temporariamente imóvel alugado, 

futuramente será sediado pela prefeitura do município, por 90 anos.  

Tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 

orientação, prestação de serviços e apoio a família e a comunidade, direcionando melhorias de 

qualidades de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade mais justa.  

A visão da Instituição é ser mediadora na defesa de direitos e prestação de serviços, 

atuando como movimento de pais e amigos de pessoas excepcionais e encaminhar quando 

necessário para a rede do município. 

Atualmente a instituição está com o quadro de RH que se dispõe, de um diretor 

administrativo, uma coordenadora técnica, uma assistente social, uma psicóloga, uma 

terapeuta ocupacional e um mensageiro. Contando também com a colaboração de quatro 

voluntários: uma psicóloga, uma psicopedagoga, um professor de educação física, e um 

profissional que atua na manutenção e configuração de computadores, impressoras e redes.  

Atende uma demanda de 130 usuários com deficiência intelectual, múltipla, paralisia 

cerebral, autismo e síndromes associadas. O objetivo é que eles tomem para si as questões 

relacionadas a valores; conquistando sua autonomia social, independência e a autoestima, 

como também apoio e orientação familiar. A instituição realiza os atendimentos de segunda a 

sexta - feira, das 8:00 às 17:00 horas. 

 

c) Associação Reduca 

A Organização atua há 3 anos em Franco da Rocha e suas Bases de atuação estão 

estruturadas em: 

- Ensino Complementar(Alfabetização/Leitura e Matemática) por meio de atividades lúdicas 

de interação com os livros propomos ações voltadas para a leitura e seus encantos, o amor 

pelo livro, o livro como brinquedo, contação de histórias e o teatro pedagógico. Após esse 

primeiro momento de descoberta do prazer em aprender iniciamos as atividades de 

alfabetização propriamente dita. 

Nas oficinas de Matemática temos uma proposta de mostrar à criança e ao adolescente 

que a Matemática o acompanha durante toda a sua vida, e que faz parte de seu cotidiano, 
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portanto não pode ser vista como algo separado e segregado para acesso apenas aos “gênios”. 

Por meio de jogos pedagógicos e brincadeiras que estimulam o raciocínio lógico despertamos 

o interesse em aprender. 

- Ensino Cultural(Artes, Danças, Capoeira, Teatro): eventos e atividades socioculturais de 

resgate das raízes culturais e a valorização do cidadão como ator participativo na construção 

de uma cidadania plena por meio do entendimento de nossas origens. 

- Oficina de Criatividade: oficina que é realizada por uma Psicóloga, estimulando através de 

atividades artísticas, a criatividade, as possibilidades de ser, criar e existir no mundo, 

promover a reflexão sobre si mesmo, entender os positivos e negativos, entender e reforçar 

quais os sonhos de cada criança, compreensão da importância da família para nossa formação, 

proporcionar atividades que sentimentos negativos sejam trabalhados. Consideramos como 

resultado positivo, o interesse e assiduidade dos participantes e a criação de empatia e 

vinculo. 

- Atendimento em 2018 – 55 crianças e adolescentes. 

Observa-se que a participação nas atividades da Reduca desperta a vontade de 

aprender da criança e do adolescente, os que participam das oficinas de Ensino Complementar 

relataram melhoras nas notas da escola, os pais relatam melhora no comportamento. 

Além disso, um dos principais ganhos é que as crianças têm a Reduca como uma 

segunda casa, um lugar de proteção, visto que priorizamos o bem-estar e integridade dos 

participantes, ou seja, um ambiente de valorização e estimulação das múltiplas habilidades, 

sem a imposição de juízo de valor sobre elas. 

- Educação de jovens e adultos = projeto piloto em 2017 com 10 integrantes, jovens e adultos. 

O projeto foi divido em dois grandes temas: “Ética e Cidadania” e “Informática”, foram 

abordados tópicos como atitudes antiéticas, comunicação no ambiente de trabalho e 

resiliência, e podemos observar que houve uma expansão da percepção no entendimento do 

uso da informática no mundo do trabalho e no meio acadêmico, e o despertar do interesse em 

aprofundar os conhecimentos. Outro ganho foi a percepção de que atitudes corriqueiras do 

cotidiano podem prejudicar outras pessoas e portanto, consideradas atitudes antiéticas. 

Desde o início de 2018 tem sido realizado um trabalho em parceria com a Escola 

Adail Jarbas Duclos, esse projeto é a execução de um Edital no qual a Reduca foi aprovada. 

Oferecido pelo Fundo Elas, Unibanco, ONU Mulheres e Fundação Carlos Chagas, o foco de 

ensino é o conteúdo tecnológico e de exatas, mas dentro do projeto temos trabalhado o 
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empoderamento dos adolescentes e questões como autoconhecimento, autoestima, 

estereótipos, marketing pessoal e outros temas que serão apresentados no segundo semestre 

referente ao mundo do trabalho e educação financeira. 

Nossa meta é iniciar um trabalho de Assistência Social na Reduca, por meio de 

acompanhamento sistemático dos participantes e seus familiares. 

Outras de nossas ações incluem: 

- Ações de sustentabilidade (arrecadamento de óleo/recicláveis): 

* 2016 a 2018 => 552 Litros de Óleo Retirado = R$ 260,00/ 11.040.000 Litros de Água que 

não foram poluídas; 

* 2016 a 2018 => 840 Kg Resíduos Sólidos = R$ 491,00 (Alumínio, papelão, plástico, papel); 

- Impressão e elaboração de currículos; 

- Acesso à informação, conhecimento e diversão. (Biblioteca/ Internet/brinquedoteca). 

 

d) Projeto Clube da Criança 

Iniciado em 27 de janeiro de 2018, o projeto visa o encontro de distintas linguagens 

aos sábados, das 10h às 12h, com crianças de até 12 anos de idade. 

           Dividido em cinco eixos condutores, que dialogam entre si, sendo eles: 

- Memória e Pertencimento; 

- Arte e Cultura; 

- Esporte e Lazer; 

- Meio Ambiente e Tecnologias; 

- Participação Cidadã. 

          Direcionados aos seguintes públicos: 

- crianças de até 12 anos de idade; 

- famílias; 

- comunidade. 

         Estando em sua fase piloto, o objetivo além de estabelecer vínculo, é propiciar aos 

envolvidos vivências lúdicas, artísticas, esportivas, cidadania e meio ambiente, estimulando 

trocas, fortalecer a relação de pertencimento com o lugar, valorização e reconhecimento de 

novas práticas, bem como a utilização de recursos reaproveitáveis, a geração de energia limpa 

é um dos valores neste projeto.  
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O projeto acontece aos sábados na Praça do Pouso Alegre - Franco da Rocha - SP. 

Nossas ações vêm sendo veiculadas através das redes sociais.  

Algumas crianças do Projeto participaram de várias reuniões do Plano Decenal e 

produziram desenhos que foram apresentados à Comissão e serão expostos na Audiência 

Pública. Os desenhos versaram sobre: ônibus, casas, escolas, hospitais, subprefeituras, 

brinquedos ao ar livre, faculdades, CT, cinemas. 

 

5.2 - Saúde  

 

O município possui o PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCO DA 

ROCHA – 2018/2021, que apresenta as seguintes propostas voltadas à infância, adolescência 

e famílias: 

 

EIXO: ATENÇÃO BÁSICA 

 Ampliar a estratégia da Saúde da Família com aumento da cobertura  

 Ampliar o quadro dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para manter as ações.  

 Garantir composição das equipes da ESF  

 Incluir a função de apoio administrativo nas unidades de saúde.  

 Qualificar com encontros de formação as ações dos Agentes Comunitários de Saúde  

 Aumentar a cobertura de acompanhamento do Programa Bolsa Família.  

 Implantar programa de terapia comunitária para os ACS.  

 Estabelecer o monitoramento de visitas dos ACS, considerando 300 Visitas 

Domiciliares (VD) por mês por ACS.  

 Realizar a atenção ao pré-natal às gestantes e aos companheiros.  

 Fortalecer a articulação das ações conjuntas entre Vigilância em Saúde, Atenção 

Básica e Especializada nas ações de prevenção e combate a sífilis congênita.  

 Realizar visitas para RN em até 10 dias após o nascimento.  

 Fortalecer a articulação das ações preventivas conjuntas – Viver Bem com enfoque nas 

4 doenças, com a Atenção Básica.  

 Desenvolver ações para o combate a casos novos de AIDS em menores de 5 anos de 

idade.  
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 Implantar “Caderneta da Mulher Francorrochense”  

 Fortalecer as práticas de orientação e esclarecimento das gestantes acerca do parto 

normal.  

 Fortalecer a articulação das ações preventivas intra e intersetorialmente para diminuir 

a incidência da gravidez na adolescência.  

 Fortalecer as ações para diminuir o número de óbitos infantis.  

 Fortalecimento das ações de atenção à saúde da mulher nas diversas fases da vida com 

enfoque para ações de prevenção e promoção de saúde em todos os níveis de atenção 

que compõem a rede municipal de saúde.  

 Garantir a realização das consultas médicas.  

 Qualificar as ações gerais na Atenção Básica.  

 Ampliar as ações do NASF.  

 Ampliar o Serviço de Atenção Domiciliar.  

 Manter e ampliar as ações do Programa Viver Bem.  

 Qualificar o cuidado a alimentação e amamentação.  

 Ampliar os pontos de cuidado à Saúde Bucal na Atenção Básica.  

 Qualificar o cuidado à Saúde Bucal na Atenção Básica.  

 Manter o programa de atenção básica nas cinco unidades prisionais.  

 Implantar e manter o tele saúde como estratégia para qualificação do cuidado.  

 Implantar e manter o Prontuário Eletrônico do cidadão (PEC).  

 Implantar linha de cuidado: obesidade.  

 

EIXO: ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 Garantir as vagas de 1ª consulta nas Especialidades Médicas ao ano  

 Garantir o aumento das vagas de exames e procedimentos especializados ao ano  

 Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde mental especializado para:  

– Reduzir a taxa de internação em leitos psiquiátricos em 5% ao ano com base ao número 

do ano anterior.  

- Fortalecer a rede de saúde mental  

- Realizar macro–ações (discussões, fóruns, reuniões de RAPS)  

 Aperfeiçoar o fluxo de atendimento das emergências psiquiátricas  
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 Garantir composição das equipes dos CAPS AD e Infanto Juvenil e das RT (mínima 

exigida)  

 Garantir projeto voltado à atenção psicossocial em parceria com a Educação e 

Assistência Social  

 Implantar as Residências Terapêuticas  

 Implantar o Centro Especializado em Reabilitação (CER tipo II)  

 Criar uma linha de cuidado à Saúde do Idoso  

 Qualificar o cuidado materno-infantil na Casa da Mulher  

 Manter as ações de educação permanente e continuada, com atualizações de 

protocolos e diretrizes clínicas, das equipes da UPA  

 Habilitar o CEO Tipo II  

 Criar um protocolo de cuidado às vítimas da violência à mulher  

 Implantar a Maternidade  

 

EIXO: GESTÃO EM SAÚDE 

 Construir a UBS do Pretória  

 Construir a UBS do Jardim Progresso  

 Construir a UBS do Jd. São Benedito  

 Construir Academias da Saúde  

 Construir a Unidade de Vigilância em Zoonoses  

 Construir serviços de média e alta complexidade  

 Reformar e adequar o prédio cedido para a unidade: Jardim Bandeirantes  

 Reformar e adequar o prédio cedido para a unidade: Vila Elisa  

 Reformar as UBS: Parque Vitória  

 Reformar as UBS: Rosalina  

 Reformar as UBS: Lanel  

 Reformar as UBS: Mato Dentro  

 Estruturar e/ou contratar serviço de manutenção preventiva e corretiva predial  

 Adequar estruturalmente as salas de Farmácia dos serviços de saúde  

 Reformar as unidades da Vigilância em Saúde  
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 Reformar os serviços especializados - Detalhamento: Entrega dos serviços 

especializados:  

UPA –2021  

CAPS Ad –2019  

CAPS i e Ceco –2020  

Casa da Mulher –2019  

Transporte Sanitário –2019  

CTA/SAE –2019  

CEO II –2020  

 Reformar o espaço da UPA antiga para a Diretoria de Planejamento  

 Desenvolver ações para aquisição e manutenção de equipamentos e mobiliários das 

UBS  

 Desenvolver ações para aquisição e manutenção de equipamentos e mobiliários dos 

serviços especializados.  

 Adequar e ampliar as salas de vacina das Unidades de Saúde  

 Equipar e mobiliar a Diretoria de Planejamento  

 Implantar programa de Saúde do Trabalhador para os servidores municipais  

 Ampliar as ferramentas de comunicação em saúde com foco na participação social  

 Informatizar a rede de serviços  

 Criar um controle de gasto via centro de custos por unidade de saúde  

 Criação da Gestão do Fundo Municipal de Saúde de forma independente da secretaria 

de Finanças  

 Articular credenciamentos pendentes, garantindo custeio dos serviços.  

 Aperfeiçoar o programa de transporte de pacientes para fora do município  

 Implantar o CER (Centro Especializado de Reabilitação) municipal ou regional  

 Implantar localmente ou regionalmente o Laboratório de Prótese Dentária Regional 

(LPDR)  

 Implantar o SAMU Regional  

 Garantir articulação regional e junto ao governo do estado para implantação do AME  

 Revisar e aprimorar protocolos clínicos e de acesso  
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EIXO: APOIO À GESTÃO (PLANEJAMENTO) 

 

 Implantar Sistema Informatizado da Regulação do Acesso, de forma descentralizada, 

para as Unidades de Saúde  

 Revisar os processos de trabalho de Avaliação e Controle/Auditoria.  

 Criar na Estrutura Organizacional, o Núcleo de Avaliação e Controle/Auditoria.  

 Compor os Núcleos da Diretoria de Planejamento, com os profissionais necessários.  

 Estruturação de fóruns temáticos regionais para qualificação dos serviços de saúde  

 Fortalecimento das ações de Educação em Saúde e Humanização  

 Ampliar e qualificar as parcerias com instituições de ensino para o fortalecimento da 

rede de serviços  

 Realizar reuniões com o Conselho Municipal e Conselhos Gestores Locais (CGL) para 

o fortalecimento dos mecanismos de participação social.  

 Realizar eleição de Conselhos Gestores em todas as unidades de saúde  

 Realizar eleição de CMS  

 Implementar o processo de educação permanente dos conselheiros  

 Realizar Conferência Municipal da Saúde e Temáticas  

 Ampliar a divulgação e a descentralização do Ouvidor SUS  

 

 

EIXO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 Ampliar e qualificar as ações da Vigilância Sanitária  

 Capacitar e manter os profissionais de Vigilância Sanitária atualizados e capacitados 

para o desempenho de suas funções  

 Manter e fortalecer o Proágua  

 Garantir a continuidade das ações de imunização e adequada cobertura vacinal.  

 Implementar Plano Municipal pelo Fim da Tuberculose.  
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 Elaborar protocolo municipal de condutas com aperfeiçoamento das condutas e ações 

em casos de doenças respiratórias e exantemáticas (Exemplo: Meningites.)  

 Monitorar e encaminhar as notificações dos casos de violência à mulher.  

 Monitorar número de novos casos de AIDS em menores de 5 anos  

 Manter ações de interlocução do programa da hanseníase na rede municipal  

 Fortalecer as ações educativas de prevenção e detecção da Sífilis.  

 Ampliar e fortalecer a equipe responsável pelas investigações técnicas das DNCI  

 Monitorar número de casos autóctones de malária  

 Monitorar taxa de óbitos infantis (menores de 1 ano) mensalmente  

 Manter adequado registro de óbito no SIM municipal com causa básica definida  

 Implantar protocolo municipal para encaminhamentos de cadáver. (Guia de 

Encaminhamentos de Cadáver –GEC)  

 Realizar bimestralmente as reuniões do comitê de mortalidade materna infantil 

(CMMI), com no mínimo 80% dos participantes para seu fortalecimento.  

 Divulgar relatório, pelo CMMI, referente a taxa de mortalidade infantil e materna 

acumulada até o período, suas causas e evitabilidades às unidades que compõem a 

rede municipal e complementar de saúde (Secretaria de Saúde, Diretorias de Saúde, 

UBS e Maternidades)  

 Investigar em tempo preconizado em legislação os óbitos maternos  

 Investigar em tempo preconizado em legislação as Mortes em Idade Fértil (MIF)  

 Monitorar taxa de mortalidade prematura mensalmente  

 Monitorar proporção de gravidez na adolescência mensalmente  

 Ampliar as ações de vistorias técnicas do CEREST de forma regional  

 Ampliar as ações de atendimentos multiprofissionais no CEREST de forma regional  

 Realizar vacinação anti-rábica canina e felina em campanhas de vacinação e 

diariamente no Núcleo de Zoonoses;  

 Manter e qualificar as ações de Vigilância em Zoonoses  

 Ampliar e qualificar as equipes para garantia de cobertura mínima no controle das 

arboviroses. 

Apresentamos alguns indicadores de 2016 e 2017: 
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INDICADOR 2016 2017 

NATALIDADE  15,5 15,47 

TAXA DE FECUNDIDADE entre 15 49 anos 22,24 23,07 

MORTALIDADE INFANTIL 10,29 13,8 

MORTALIDADE NA INFANCIA 12,52 15,12 

MORTALIDADE 15 A 34 6,6 5,9 

MORTALIDADE > 60 5,3 5,16 

NASCIDOS DE MÃES < 18 anos 2,55 2,38 

MAES COM 7 ou + CONSULTAS DE PRE NATAL(Total-2500) 1683 (75,35%) 1612 (69,72%) 

PARTOS CESAREOS(total-2240) 1121 (50,15%) 1113 (48,23%) 

NASCIDOS VIVOS BAIXO PESO <2,5 Kg. 2,24 2,14 

GESTAÇÃO DE PRE-TERMO 2,75 3,03 

Fonte: Secretaria de Saúde de Franco da Rocha – 2018 
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Abaixo apresentamos os quadros com a estrutura da Rede de Saúde Básica e 

Especializada:
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5.3 - Educação  

 

Dos princípios que norteiam a Lei 13.005/14, que institui o Plano Nacional da 

Educação, transpostos da LDB de 1996, a gestão democrática dos sistemas, das unidades 

escolares, e principalmente, a participação da comunidade escolar e da sociedade civil nas 

ações do ensino e na avaliação dos resultados e dá a garantia de que os recursos conquistados 

para custear a educação pública, resultarão em qualidade, o município possui o PLANO 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DECÊNIO 2014/2024 de Franco da Rocha.  

O referido documento encontra – se em apreciação, aprovação, revisão, 

aprimoramento e constante monitoramento das 20 metas construídas coletivamente com 

diretrizes, objetivos, diagnósticos e ações pensadas especificadamente a cada ano, com 

direcionamento e competência do Município, do Estado ou da União, consolidado pelo 

Conselho Municipal de Educação.   

 

META 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL  

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, 

no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência 

deste PNE.  
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META 2 – Ensino Fundamental  

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, até o último ano de vigência deste PNE. 
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META 5 – Alfabetização  

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino 

fundamental - Assegurar o acesso pleno das crianças no ensino fundamental, considerando 

inclusive o regime de cooperação da Diretoria Regional de Caieiras com a Rede Municipal de 

Ensino de Franco da Rocha, além de promover a busca ativa e viabilizar o planejamento de 

matrículas de forma integrada, garantindo o domínio adequado das linguagens escrita e 

matemática no 3º ano, assim como um ensino de qualidade. 

 

META 3 – ENSINO MÉDIO  

Universalizar até 2016 para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final da vigência 

do PNE, a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85% - Universalizar o acesso ao 

Ensino Médio, considerando as especificidades da faixa etária da demanda, possibilitando a 

formação humana, científica, cultural, tecnológica e profissional, reconhecendo a necessidade 

de revolução curricular para atender os anseios da juventude, buscando interagir com as 

diversas formas de construção de conhecimento e condutas. 
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Ano População de 15 a 17 

anos 

Matrículas no 

ensino Médio 

Percentual % 

2013 12.181 7.333 60,2 

2014 12.406 7.643 61,6 

2015 12.628 7.316 58,0 

2016 12.307 6.590 53,5 

2017 12.307 6.024 48,9 

 

INDICADORES META 3 

INDICADOR A DESCRIÇÃO DO INDICADOR: Percentual de matrícula de 15 a 17 anos 

no Ensino Médio no Município de Franco da Rocha 

 2014 2015 2016 2017 
META PREVISTA 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 
META EXECUTADA 

NO PERÍODO 
61,6% 58,0% 53,5% 48,9% 

INDICADOR B DESCRIÇÃO DO INDICADOR: Acesso e Permanência dos alunos entre 15 e 

17 anos matriculados na 1ª série do Ensino Médio no ano 2014 com conclusão 

prevista para o ano 2016, no município de Franco da Rocha 
  2015 2016 2017 
META PREVISTA  2.436 2.436 2.436 
META 

EXECUTADA NO 

PERÍODO 

 2.436 2.154 1.985 

INDICADOR C DESCRIÇÃO DO INDICADOR: Taxa total de abandono no ensino médio no 

município de Franco da Rocha  
 2014 2015 2016 2017 
META PREVISTA 0 0 0 0 
META 

EXECUTADA NO 

PERÍODO 

4,8 2,8 3,6  

Fonte: gedu.org.br/2016 GDAE 

META 04 – Educação Inclusiva  

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.  

Reconhecer e atender o direito de todos à educação, transformando as estruturas educacionais, 

neutralizando as situações de segregação, capacitando os profissionais e revendo suas 

práticas, construindo um olhar de acolhimento e respeito à diversidade, a fim de proporcionar 

a inclusão efetiva de todos os alunos. 



                          Conselho Municipal dos  

                                   Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Página 71 
 

   Município de Franco da Rocha 

Número de alunos por deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, matriculados em classes comuns 

(inclusos) e classes exclusivas 2010 a 2016: 
Classe  Ano Tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação 

  Total 

Geral 

Cegueira Baixa 

visão 

Surdez Deficiência 

Auditiva 

Surdo/ 

Cegueira 

Deficiência 

Física 

Deficiência 

Intelectual 

Deficiência 

Múltipla 

Autismo Síndrome 

ASPERGER 

Síndrome 

Rett 

Transtorno 

desintegratva 

da Infância 

TDI 

Altas 

habilidades/ 

Superdotação 

 2010 600 4 57 5 10  78 233 4 213 - - 1 3 

2011 616 4 61 4 9  84 308 6 150 - - - 5 

Classes 2012 553 3 61 5 9  97 285 8 99 - - 3 2 

Comuns 2013 463 4 40 6 7  94 256 8 64 - - 3 2 

 2014 447 4 36 6 6  96 229 8 72 2 - 4 4 

 2015 397 4 26 3 7  89 216 10 34 - - 4 3 

 2016 438 3 36 3 5  102 232 10 66 3 - 1 3 

 2010 - - - - - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - - - - - 

Classes 2012 - - - - - - - - - - - - - - 

Exclusivas 2013 - - - - - - - - - - - - - - 

 2014 - - - - - - - - - - - - - - 

 2015 - - - - - - - - - - - - - - 

 2016 - - - - - - - - - - - - - - 

 2010 600 4 57 5 10 - 78 233 4 213 - - 1 3 

2011 616 4 61 4 9 - 84 308 6 150 - - - 5 

TOTAL 2012 553 3 61 5 9 - 97 285 8 99 - - 3 2 

 2013 463 4 40 6 7 - 94 256 8 64 - - 3 2 

 2014 447 4 36 6 6 - 96 229 8 72 2 - 4 4 

 2015 397 4 26 3 7 - 89 216 10 34 - - 4 3 

 2016 438 5 36 3 5 - 102 232 10 66 3 - 1 3 
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Fonte MEC/INEP- Centro de Educação Básica 

NOTAS: 1) O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula 

2) não inclui matrícula em turmas de atendimento complementar e Atendimento Educacional Especializado 

3) Inclui matrículas em classes ( comuns e exclusivas) no regular e no EJA com algum tipo de deficiência , transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/super dotação 

4) Total Geral- O aluno é computado apenas uma vez no caso de mais uma deficiência ou transtorno 

5) O mesmo aluno pode ter mais de um tipo de deficiência ou transtorno global de desenvolvimento e/ou ter altas habilidades/super dotação 

 

META 6 – Educação de Tempo Integral 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da 

educação básica – Ampliar a jornada escolar para sete horas diárias na escola, ou em espaços 

educativos, com acompanhamento pedagógico, em atividades de experimentação e 

investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação econômica, 

comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos 

agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, entre outras. 
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META 7 – Qualidade no ensino com Aprendizado na Idade Certa  

Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria 

do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir, progressivamente, até 2021, as 

seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 para os anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 

nos anos finais do ensino fundamental e 5,2 no ensino médio – Garantir a todos os cidadãos o 

direito à educação de qualidade na idade certa. 
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META 08 – Escolaridade Média da População  

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a 

alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 

populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por 

cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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META 09 – Erradicação do analfabetismo absoluto de Jovens e Adultos 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste 

PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 

 

META 10 – EJA integrada à Educação Profissional  

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e 

adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

 

META 11 – Educação Profissional  

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 

qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento 

público – Objetivos das metas 10 e 11 = Construir uma proposta para atendimento 

educacional dos trabalhadores, orientada por um ensino de qualidade, em que a formação 

geral não esteja deslocada da educação profissional. 
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META 12 – Educação Superior  

Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da 

população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 

40% das novas matrículas, no segmento público. 

 

 

META 13 – Titulação de professores da Educação Superior  

Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores 

do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação Superior para 

75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. 

 

META 14 – Pós-graduação  

Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a 

atingir a titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 doutores. 

 

META 15 – Formação de professores  

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da 

educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 

META 16 – Formação continuada e pós-graduação de professores  

Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica, até o último 

ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica 
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formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

Objetivos das metas 12 à 16 = Possibilitar o acesso ao nível de ensino superior às camadas 

populares e médias da população do município; celebrar convênio entre os entes federativos 

(União e Município) visando à instalação na cidade de Pólo de Instituição Superior de Ensino 

– IES; disponibilizar cursos de graduação aos estudantes concluintes do Ensino Médio do 

município e região e disponibilizar cursos de extensão e de formação continuada aos docentes 

das redes municipal e estadual de ensino do município de Franco da Rocha. 

 

META 17 – Valorização do Professor  

Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, a fim de 

equiparar o rendimento médio dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até 

o final do 6º ano da vigência deste PNE – Valorizar o profissional da educação, para além de 

um salário digno, considerando a jornada, a remuneração da hora-atividade, o incentivo à 

dedicação exclusiva, à formação continuada, à capacitação progressiva e ao acesso às novas 

ferramentas pedagógicas e tecnológicas, proporcionando atividades extras de formação. 

 

META 18 – Plano de Carreira  

Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os (as) profissionais 

da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de 

Carreira dos (as) profissionais da Educação Básica pública, tomar como referência o piso 

salarial nacional profissional, definido na Constituição Federal – Assegurar a existência de 

planos de carreira atraentes, dando condições ao professor de planejar seu futuro com mais 

segurança, de modo que possa buscar cada vez mais aperfeiçoamento. 

 

META 19 – Gestão Democrática  

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da 

educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 

comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 

União para tanto – Garantir o direito da comunidade escolar de participar da organização 

institucional, pedagógica e dos procedimentos de avaliação das Unidades de Ensino, em 

especial no “modo de ensinar”, considerando a importância da sua contribuição na tarefa de 

formar e educar as crianças e os jovens. 
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META 20 – Financiamento da Educação  

Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 

decênio – Buscar fontes de recursos, ampliar, normatizar, disciplinar, distribuir, e controlar o 

financiamento da educação. 

Na sequência, segue quadro da Rede Escolar do município por regiões: 
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REGIÃO 1 REGIÃO 2 REGIÃO 3 REGIÃO 4 REGIÃO 5 REGIÃO 6 REGIÃO 7 REGIÃO 8 

Creche 0 a 3 anos  Creche 0 a 3 anos  Creche 0 a 3 anos  Creche 0 a 3 anos  Creche 0 a 3 anos  Creche 0 a 3 anos  Creche 0 a 3 anos  Creche 0 a 3 anos  

EMEB Carlos Eduardo  

EMEB Nair de Sene  

EMEB Zilda Arns  

EMEB Mariangela  Zem  

Dias  

EMEB Paulo 

Benevides  

Franco de Godoy  

EMEB Noel Rosa  

EMEB Mariana 

Thomaz  

EMEB Oscar Lustosa  

 

EMEB Cecília 

Meirelles  

EMEB Guido Severino  

EMEB Roberta Tarifa  

EMEB Sebastião 

Bezerra Lins  

EMEB Teresa 

Barqueta  

 

EMEB Oduvaldo 

Vianna  

EMEB Telma Sima 

Garcia  

EMEB Jose Seixas  

EMEB Janette 

Tenorio  

EMEB Clovis 

Roberto  

EMEB Ida Mª 

Fanchini  

 

EMEB Antonio Faria  

EMEB Dulce Moreira  

EMEB Izildinha AP.  

EMEB Roberto 

Meconi  

 

Pré Escola 4 e 5 anos  Pré Escola 4 e 5 anos  Pré Escola 4 e 5 anos  Pré Escola 4 e 5 anos  Pré Escola 4 e 5 anos  Pré Escola 4 e 5 anos  
Pré Escola 4 e 5 

anos  
Pré Escola 4 e 5 anos  

EMEB Carlos Eduardo  

EMEB Nair de Sene   

EMEB Zilda Arns  

EMEB Mariangela Zem   

EMEB Cevero Oliveira 

Moraes 

EMEB Alekssandra 

Aparecida  

EMEB Graciliano 

Ramos  

EMEB Érico Verissímo  

 

EMEB Oscar Lustosa  

EMEB Florestan 

Fernandes  

EMEB Nelson 

Rodrigues  

 

EMEB Cecília 

Meirelles  

EMEB Roberta Tarifa  

EMEB Francisco de 

Paula Brandão  

EMEB Sebastião 

Bezerra Lins  

EMEB Teresa 

Barqueta  

EMEB Prof. Claudio 

Fernandes  

EMEB Juvenal 

Gomes do Monte  

 

EMEB Clarisse 

Lispector  

EMEB Heitor Vila 

Lobos  

EMEB Jose Mauro  

EMEB Palmiro 

Gaborim  

EMEB Telma Simas  

 

EMEB Jose Seixas  

EMEB Adauto 

Estevan  

EMEB Ida Mª 

Fanchini 

EMEB Janette 

Tenório 

 

EMEB Ana de Souza 

Casemiro  

EMEB Dulce Moreira  

 

Fundamental I 6 à 10  Fundamental I 6 à 10  Fundamental I 6 à 10  Fundamental I 6 à 10  Fundamental I 6 à 10  Fundamental I 6 à 10  
Fundamental I 6 à 

10  
Fundamental I 6 à 10  
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EMEB Luiz Simionato  

EE Adail Jarbas  

EMEB Alekssandra 

Aparecida  

EMEB Min. Sergio 

Motta  

EMEB Paulo Freire  

EMEB Nilza Dias 

Mathias  

EE Benedito Aparecido 

Tavares  

EMEB DionísioBovo  

EE Elvira Parada 

Manga  

 

 

EMEB Dr. Alceu 

Anzelotti  

EMEB Maria Aguilar 

Hernandez  

EMEB Minist. Paulo 

Renato  

EMEB Juvenal 

Gomes do Monte  

EMEB Jose Augusto  

EE Ivone dos Anjos  

 

EMEB Palmiro 

Gaborim  

EMEB Pde. Egydio  

EMEB Adamastor 

Baptista   

EMEB Arnaldo 

Guassiere  

EMEB Paulo 

Cardoso  

 

 

EMEB Donald 

Savazoni  

EE Domingos 

Cambiaghi  

Fundamental II 11 à 14 Fundamental II 11 à 14 Fundamental II 11 à 14 Fundamental II 11 à 14 
Fundamental II 11 à 

14 

Fundamental II 11 à 

14 

Fundamental II 11 

à 14 

Fundamental II 11 à 

14 

EE Pedro Lellis  

EE Adail Jarbas  

EE Luiz Alexandre  

EE Benedito Aparecido 

Tavares 

EE Isaura de Miranda 

Botto  

EE Elvira Parada  

EMEB Minist. Paulo 

Renato  

EE. Jocimara da Silva  

EE Iraci Sartori  

EE Ivone dos Anjos  

EE Zilton Bicudo  

EE Jose Parada II  

EE Paulo Duarte  

EE Azevedo Soares  

EE Katia Maria  

EE Domingos 

Cambiaghi  

EE Benedito 

Fagundes Marques  

EE Rituco Mitani  
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5.4 – Cultura 

  

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer informa ações e projetos pertinentes aos seguimentos 

de Políticas para Mulheres, Crianças e Jovens. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer 

dispõe de 29 oficinas com 70 turmas, atendendo aproximadamente mil alunos. Neste sentido 

destacamos informações mais específicas de algumas oficinas, atendendo a solicitação quanto 

ao seguimento especificado. 

5.4.1 - Projeto: Dança – Street Dance 

Objetivos: A Dança faz com que o adolescente se esqueça de seu corpo e comece assim a 

compreendê-lo melhor, tornando consciência do espaço que o rodeia enquanto busca a sua 

própria expressão, influência a percepção sobre sua vida. O projeto é destinado a faixa etária 

de 10 a 90 anos, número de 25 a 30 alunos por turma. 

Metas: Proporcionar meios que levem o aluno ao desenvolvimento de suas capacidades 

corporais, técnicas e culturais. Fazer uma análise voltada para a realidade social, cultural e 

artística que estão inseridos, para a concretização de um trabalho mais consciente e eficiente, 

estimulando ações, decisões, reflexões e vivência na dança que articules a criação pessoal e 

coletiva de movimentos. 

5.4.2 - Projeto: Oficina livre de teatro: Teatro e Identidade Feminina. 

Objetivos: Propiciar um ambiente lúdico, que estimule a participação e a interpretação 

humana. Promover irreflexões e discussões acerca do papel feminino na sociedade. 

Metas: Esta oficina pretende, antes de qualquer coisa, ser um espaço para o encontro humano, 

espaço para o movimento, para a transformação, tendo como ponto de partida a observação e 

a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. É possível atender o publico geral, também 

há possibilidade e disponibilidade para o atendimento a mulheres vitimas de violência que 

estejam nos serviços de CRAS ou CREAS. 
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5.4.3 - Projeto: Encontro Regional Para Reflexão de Políticas Públicas para a Mulher 

O debate trata dos direitos e deveres da mulher na sociedade. Para isso, as participantes 

podem compartilhar as situações vividas por elas, juntamente as soluções e exemplo das 

demais. Esses encontros regionais têm o objetivo de levantar a discussão de medidas que 

diminuam as estatísticas de violência contra a mulher, entre outras ideias para o direto 

igualitário de ir, vir, vestir, e falar o que quiser. 

No local, as participantes utilizam o microfone para expressar os momentos felizes ou tristes 

vividos por elas. As ideias vão além de um encontro e acabam virando uma mobilização para 

mudar a vida de cada uma. Vale lembrar que o debate é aberto ao público e não é necessário 

realizar inscrição para participar da atividade. 

5.4.4 - Projeto: Oficina Teatro Comunitário - “Teatro comunitário como processo de 

transformação social” 

Objetivos: Esta oficina tem o caráter de iniciação e é voltada para jovens e adolescentes que 

se encontram em projetos sociais no CREAS, CRAS E CAPS. O Objetivo é possibilitar o 

desenvolvimento de cidadãos críticos, participativos do processo social e conscientes de seus 

direitos e deveres na sociedade, como base o respeito mutuo. 

Metas: Familiarizar de forma gradual e espontânea a participação individual em diferentes 

atividades, envolvendo a percepção de estruturas rítmicas, consciência corporal, escuta de 

diferentes gêneros musicais e apoio em situações que envolvam a necessidade e a 

argumentação atreves da valorização de seus conhecimentos prévios. 

5.4.5 - Projeto: Oficina Desenho Artístico “Na Ponta do Lápis” 

Objetivos: O Projeto tem como objetivo usar a arte de desenhar como ferramenta 

transformadora de pessoas, inclusão social de crianças carentes e estímulo e proximidade com 

a Cultura. 

Metas: Despertar o interesse e aprimorar técnicas do principiante, somar mais experiência aos 

já experientes na área do desenho artístico. 

 

 



                          Conselho Municipal dos  

                                   Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Página 84 
 

5.5 – Esporte 

 

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer informa as ações e modalidades esportivas 

ofertadas no município:  

HORÁRIOS  SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  SÁBADO  

              

07:00 ÀS 08:00 
SALÃO CSU 

>16 ANOS 

CRUZEIRO 

MISTO 

>18 ANOS  

MONTREAL 

MISTO 

>18 ANOS  

CRUZEIRO 

MISTO 

>18 ANOS  

MONTREAL 

MISTO 

>18 ANOS  

SALÃO CSU 

>16 ANOS 

07:00 ÀS 08:00     

C.I.E 

MISTO  

>18 ANOS 

  

C.I.E 

MISTO  

>18 ANOS 

  

07:45 ÀS 08:30   

CRUZEIRO 

MISTO 

>18 ANOS  

  

CRUZEIRO 

MISTO 

>18 ANOS  

    

07:30 ÀS 08:45 

V. 

JOSEFINA 

MISTO 

>18 ANOS 

          

08:00 às 09:00 
SALÃO CSU 

>16 ANOS 
        

SALÃO CSU 

COMBAT 

>16 ANOS 

08:00 ÀS 09:30   
C.I.E 

>06 ANOS 

CRUZEIRO 

12 A 16 

ANOS  

C.I.E 

>06 ANOS 

CRUZEIRO 

12 A 16 

ANOS  

  

08:00 ÀS 09:30     

C.I.E 

07 A 12 

ANOS 

  

C.I.E 

07 A 12 

ANOS 

  

08:30 ÀS 09:30     

P. 

PAULISTA  

>16 ANOS 

  
P. PAULISTA  

>16 ANOS 
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08:30 ÀS 09:30     

P.ROGÉRIO  

MISTO 

>18 ANOS 

  

SALÃO C.S.U  

MISTO 

>18 ANOS 

  

09:00 ÀS 10:00   

PARQUE 

LANEL  

>18 ANOS 

  

PARQUE 

LANEL  

>18 ANOS 

    

09:00 ÀS 10:00   

SALÃO 

CSU 

COMBAT 

>16 ANOS 

  

SALÃO 

CSU 

G. 

AERÓBICA 

>16 ANOS 

    

09:00 ÀS 10:30 

JARDIM 

UNIÂO 

MISTO 

>18 ANOS 

          

10:00 ÀS 11:30   

P.ROGÉRI

O  

COMPETIÇ

ÃO 

MONTREAL 

>07 ANOS  

P.ROGÉRI

O  

COMPETIÇ

ÃO 

MONTREAL 

>07 ANOS  
  

10:30 ÀS 11:30     

CRUZEIRO 

MISTO  

07 A 12 

ANOS 

  

CRUZEIRO 

MISTO  

07 A 12 

ANOS 

  

13:30 ÀS 14:30     

CRUZEIRO 

MISTO  

07 A 12 

ANOS 

  

CRUZEIRO 

MISTO  

07 A 12 

ANOS 

  

14:00 ÀS 15:30 
MONTREAL 

>07 ANOS  

P. 

PAULISTA  

>07 ANOS 

MONTREAL 

>07 ANOS  

P. 

PAULISTA  

>07 ANOS 

C.I.E    

>06 ANOS 
  

15:30 ÀS 17:00     

C.I.E 

MISTO  

07 A 12 

ANOS 

  

C.I.E 

MISTO  

07 A 12 

ANOS 

  

16:30 ÀS 17:30   

CRUZEIRO 

06 A 11 

ANOS 

  

CRUZEIRO 

06 A 11 

ANOS 
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16:00 ÀS 17:30 

C.I.E 

(INTERNA) 

>06 ANOS 

          

17:00 ÀS 18:00   

SALÃO 

C.S.U 

GINÁSTIC

A GERAL 

C.I.E 

(QUADRA 

INTERNA) 

>16ANOS 

SALÃO 

C.S.U 

GINÁSTIC

A GERAL 

C.I.E 

(QUADRA 

INTERNA) 

>16ANOS 

  

17:00 ÀS 18:30   

CRUZEIRO 

12 A 16 

ANOS 

  

CRUZEIRO 

12 A 16 

ANOS 

    

18:00 ÀS 19:00     

C.I.E 

(MESANINO

) 

>16ANOS 

  

C.I.E 

(MESANINO) 

>16ANOS 

  

18:00 ÀS 19:00 

SALÃO 

C.S.U 

MISTO 

>15 ANOS 

  

SALÃO 

C.S.U 

MISTO 

>15 ANOS 

      

 

5.6 - Segurança Pública  

 

O GAEP – Grupo de Ações Educativas e Preventivas - foi criado no segundo semestre 

de 2013, e tem como objetivo promover a cultura de paz e a prevenção ao uso nocivo de 

drogas por meio de palestras, debates e encontros lúdicos com toda comunidade escolar de 

Franco da Rocha. O conteúdo abordado visa contribuir para construção de uma sociedade 

menos violenta e mais consciente.                    

O Programa Força Jovem da Guarda Civil Municipal 

Em 2017 foram 840 alunos em 08 escolas sendo: 

E. E. Iraci Sartori Vieira Da Silva (Vila Bela) 

E. E. Vereador Luiz Alexandre Dos Santos (Jardim Dos Bandeirantes) 

E. E. Adamastor Baptista (Pouso Alegre) 

E. E. José Parada (Pretoria) 

E. E. Ivone Dos Anjos Da Silva Campos (Vila Dos Comerciários) 



                          Conselho Municipal dos  

                                   Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Página 87 
 

E. E. Paulo Duarte (Pretoria) 

E. E. Azevedo Soares (Pouso Alegre) 

E. E. Rituco Mitani (Jardim Benitendi) 

 

Em 2018 estão sendo atendidos 1200 alunos em 10 escolas: 

E. E. Katia Maria Leme Tonelli (Monte Verde) 

E. E. Isaura De Miranda Botto (Vila Bazú) 

E. E. Adail Jarbas Duclos (Vila Santista) 

E. E. Elvira Parada Manga (Vila Josefina) 

E. E. Paulo Duarte (Pretoria) 

E. E. Ivone Dos Anjos Da Silva Campos  (Vila Dos Comerciários) 

E. E. Benedito Fagundes Marques (Centro) 

E. E. Zilton Bicudo (Lago Azul) 

E. E. José Parada  (Pretoria) 

E. E. Iraci Sartori (Vila Bela) 

 

Total de 4859 agentes multiplicadores ao uso nocivo de drogas, em 39 escolas. 
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5.7 - Conselho Tutelar  

Dados apresentados ao CMDCA por meio de relatórios mensais: 

EIXOS/VIOLAÇÕES jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 total 

1. VIDA E SAÚDE                                 0 

Drogadição 2 3 8 1 2 5   9 1 3 2 1 1   1 1 40 

Alcool   3 5 1 5 2                     16 

Falta de atendimento 

psicológico e/ou psicoterapia 
    2 1         1 1 2 1   2   2 12 

Falta de vacina           3       1             4 

Não atendimento médico com 

especialidades 
            1 1         1       3 

Falta de medicamento de alto 

custo 
            2 3     1           6 

Não atendimento médico 

clínico 
                1 1             2 

2. LIBERDADE, 

RESPEITO E DIGNIDADE 
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 total 

Violência física 11 7 6 1 11 10 2 2 2 2     6 5 16 5 86 

Violência psicológica 4 2 9 3 5 3 1 1 7 1 1 1 1   6 6 51 

Violência sexual   1 4     3 2 1 5 4     7 3 11 4 45 

Utilização na mendicância 1 2 2                           5 

Discriminação     1         3 1 2 2 1         10 

Exploração sexual     3                           3 

Cárcere privado             1   1 1 1           4 
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Corrupção de 

criança/adolescente 
              1 5               6 

Exploração de criança e 

adolescente no tráfico de 

drogas 

              1 1   1           3 

3. CONVIVÊNCIA 

FAMILIAR E 

COMUNITÁRIA 

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 total 

Negligência  9 10 10 11 19 10 2   9 9 5 12 2   11 10 129 

Abandono 6 2   1 3   5   5 11 8 5 6 5 2 1 60 

Alienação parental 1     1     4   3 2 4 5     3 1 24 

Convívio com dependentes de 

substância química/alcool 
4     6 12 3 1 2 10 4 3 3 2       50 

Evasão domiciliar   2 2   1 1 4 3 8 4 7 8     4 1 45 

Conflito familiar   3 9 5 28 3 4 2 14 4 4 9 6 10 13 4 118 

Local inadequado para 

perman. de cç e adolescente 
    4   1 1           3         9 

Carências de recursos 

materiais da familia/respons. 
                    1   3   1 5 10 

Pais ou responsáveis com 

problemas de saúde grave 
                      2         2 

4. EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 total 

Falta de vagas na creche 1   2   1 1   1         2 1     9 

Falta de vaga na pré escola           1 1           1 2 1   6 

Falta de vaga no ensino 

fundamental 
  1 8 1         3 2   2 3 4 3 2 29 
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Falta de vaga no ensino médio     3 3   1 2 1 3 2 2 1 4 4 1   27 

Evasão escolar municipal 1 4     4   5 5 18 21 8 1 1   1 1 70 

Evasão escolar estadual 8   3   2 4   3 6 1 2 4 3   8 4 48 

Frequencia escolar irregular 

municipal 
    3 3 12 3 6   5 2 1 4 5     6 50 

Frequencia escolar irregular 

estadual 
  2 4 6 12 15 9 10 6 21 13 2 2   7 7 116 

Transferência escolar   9 7 6         2   1   5 17 6 5 58 

Abandono intelectual                 3             3 3 

Falta de transporte escolar                 3               3 

5.PROFISSIONALIZAÇÃO 

E PROTEÇÃO NO 

TRABALHO 

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 total 

Trabalhos prejudiciais à saúde 

e a segurança 
        1                       1 

Envolvimento com tráfico de 

entorpecentes 
            1   2   2           5 

Vítima de exploração sexual                 2   2           4 

 

EIXO 1 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 Total 

Monte Verde         4 6 2 10 2 2 2 1 2 2 1 1 35 

Lago Azul         2 2     1 1   1         7 

Jardim Luciana         2 2 1 1   2           1 9 

Vila Bazu               2   1 3           6 
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EIXO 2 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 Total 

Monte Verde         4 6 6 6 12 4   1 5 3 15 6 68 

Lago Azul         3 6   1 4 2 3 1 2 1 4 4 31 

Jardim Luciana         4 2 2 2 4 2 1     1 6 4 28 

Vila Bazu           2 3   2 2     3 1 8 1 22 

EIXO 3 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 Total 

Monte Verde         35 10 6 2 21 18 6 29 6 5 19 14 171 

Lago Azul         19 3 8 2 10 6 1 11 2 4 7   73 

Jardim Luciana         9 2 1   14 5 2 4 1 3 4 1 46 

Vila Bazu         2 2 5   4 5 7 3 2 5 4 4 43 

EIXO 4 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 Total 

Monte Verde         18 13 9 10 20 17 12 5 11 10 17 15 157 

Lago Azul         11 7 7 8 12 9 6 5 6 7 2 3 83 

Jardim Luciana         2 4 4 4 11 10 7 4 4 6 3 4 63 

Vila Bazu         1 1 4   5 13 2   3 5 5 6 45 

EIXO 5 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 Total 

Monte Verde             1   2               3 

Lago Azul                 1               1 

Jardim Luciana                 1   1           2 

Vila Bazu         1                       1 
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Quanto aos dados fornecidos pelo Conselho Tutelar temos a ressaltar: 

- que as demandas mais significativas de denúncias e atendimentos estão voltadas à drogadição; violência física, sexual e psicológica; 

negligencia; conflitos familiares; abandono; evasão escolar e frequência irregular;  

- a concentração destes dados encontra-se no território do Monte Verde; 

- há necessidade de refinamento destes dados, pois não há uma análise da correlação dos dados. 
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5.8 - Atendimento Socioeducativo  

 

5.8.1 - PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE FRANCO 

DA ROCHA – 2014/2024, que apresenta as seguintes propostas: 

EIXO 1 - DISTANCIAMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO  

1. Assegurar a continuidade, bem como criação de novos programas, planos, projetos e ações 

que visem à proteção, autonomia e preparo dos alunos da rede de educação para exercer seus 

direitos de cidadania  

2. Fortalecer a abordagem curricular da educação com temas transversais e transdisciplinares 

sobre as questões da adolescência, vulnerabilidade social, atos infracionais e direitos humanos  

3. Estimular a promoção da gestão democrática nas escolas, do protagonismo juvenil e da 

mediação de conflitos na perspectiva restaurativa  

4. Possibilitar, nos termos da proposta de convivência familiar e comunitária, o acesso dos 

adolescentes aos bens, serviços e políticas públicas nas áreas de saúde, educação, cultura, 

esporte, lazer, profissionalização e assistência social dando prioridade as populações em 

situação de risco e vulnerabilidade social  

5. Promover ações que visem o enfrentamento do uso abusivo de substâncias psicoativas com 

ações integradas entre as esferas de governo  

6. Garantir vaga e fluxo em acolhimento institucional para 100% dos adolescentes do 

município em cumprimento de medida socioeducativa ou egressos sem apoio familiar  

7. Organizar, qualificar e estabelecer fluxos para a rede de atenção à saúde objetivando 

ampliar o acesso de adolescentes á ações e serviços de saúde resolutivos em tempo oportuno e 

com qualidade  

8. Ampliar, divulgar e qualificar as redes de atenção à saúde para o atendimento de casos de 

transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em quaisquer 

discriminações, no caso de aplicação da medida protetiva do art. 101, inciso V, do ECA, 

cabendo à equipe de saúde eleger a modalidade do tratamento que atenda a demanda  

9. Implantar ações para 100% dos adolescentes inseridos no meio aberto referentes a 

identidade de gênero e diversidade sexual  



                          Conselho Municipal dos  

                                   Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Página 94 
 

10. Garantir o respeito à identidade de gênero de travestis e transexuais, inclusive o uso do 

nome social, conforme o Decreto Estadual 55.588/2010  

11. Aumentar a oferta e a divulgação de cursos de formação profissional para o público jovem  

12. Promover ações que visem o fortalecimento das famílias para que cumpram seu papel 

protetivo no que se refere aos cuidados ao adolescente  

13. Mapear e divulgar os recursos e serviços existentes no município  

14. Garantir o acesso as políticas públicas de Garantia de direitos a todos os adolescentes e 

famílias  

15. Garantir o encaminhamento para serviços de saúde de referência os(as) adolescentes auto 

identificados (as) como travestis ou transexuais quando percebidas questões referentes à 

identidade de gênero  

16. Ampliar e implementar espaços destinados à prática de esportes e lazer nos territórios de 

maior vulnerabilidade, criando novas modalidades e oportunidades de participação  

17. Ampliar a oferta e a divulgação de atividades culturais e eventos com oferta 

descentralizada no município  

18. Criar programas de atendimento a comunidade nas escolas municipais nos finais de 

semana voltados à prática de atividades esportivas, culturais e de lazer  

19. Ampliar e fortalecer parcerias com as associações de bairros, escolas e outros espaços 

públicos favorecendo a oferta descentralizada de ações  

20. Promover encontros semestrais abertos a todos os profissionais que atuam no município 

com temáticas relacionadas aos Direitos e Deveres da Criança e do adolescente  

21. Capacitar educadores em todas as escolas do município, cobrindo todos os turnos para 

atuarem como referências para os direitos das crianças e adolescentes e como multiplicadores 

de conhecimento  

22. Garantir discussões no CMDCA sobre a política municipal de Saúde, Educação, Esporte 

Lazer, Cultura e Assistência Social e a o atendimento das crianças e adolescentes, conforme 

preconizado no ECA  

 

EIXO 2 - ARTICULAÇÃO AS AÇÕES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO  

23. Fortalecer a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, com o SGDCA e 

Trabalho em Rede  
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24. Implantar programa de apoio para 100% dos egressos do sistema socioeducativo do 

município definindo-se responsabilidades de execução, diretrizes, referenciais e critérios do 

atendimento, bem como fluxos entre Fundação CASA e CREAS  

25. Criação e funcionamento de Comissão Municipal Inter setorial de Implementação e 

Acompanhamento do Sistema Socioeducativo  

26. Garantir o quadro de profissionais e recursos financeiros para os atendimentos em meio 

aberto de acordo com diretrizes do SINASE e da NOB-RH/SUAS  

27. Articular com a Fundação CASA para a colocação dos adolescentes munícipes internos no 

mesmo centro de atendimento para facilitar a articulação junto ao município  

28. Articular com o CONDECA e SGDCA para adequação dos Centros de Internação da 

Fundação CASA no município para as diretrizes do SINASE  

 

EIXO 3 - PROMOÇÃO DO REORDENAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO  

29. Garantir financiamento para ações formativas permanentes para o sistema socioeducativo 

aos moldes do preconizado no artigo 31 do SINASE  

30. Oferecer formação continuada de gestores e docentes da rede oficial de educação na 

perspectiva dos Direitos Humanos, incentivando a pesquisa na área socioeducativa  

31. Promover a formação continuada de educadores e gestores da área da Educação para 

atuarem no SINASE Municipal  

32. Promover encontros anuais de profissionais atuantes no sistema socioeducativo a fim de 

discutir experiências e novas tecnologias de intervenção para a melhor execução das medidas 

socioeducativas  

33. Criar espaço permanente de discussão, debate e aprimoramento sobre a construção do 

PIA, com participação dos atores do SGDCA (que estejam envolvidos na elaboração dos 

planos individuais e execução das medidas socioeducativas) e dos conselhos profissionais  

34. Constituir grupo de trabalho para aprofundar a discussão sobre a inclusão dos conteúdos 

da cultura da não violência na perspectiva restaurativa no sistema socioeducativo  

35. Fortalecer o trabalho relativo ao eixo étnico racial no meio aberto  

36. Promover formação em temas relacionados aos direitos humanos e cidadania para os 

adolescentes inseridos no sistema socioeducativo  
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37. Garantir a inclusão dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas com 

seus familiares aos serviços, programas e benefícios sociais  

38. Fomentar a ampliação da rede de unidades acolhedoras para execução da medida de 

Prestação de Serviços à Comunidade no município e capacitá-las.  

39. Capacitar os agentes do SGDCA sobre orientação sexual e identidade de gênero  

40. Capacitar os profissionais continuamente que são encaminhados para o serviço no 

CREAS  

41. Criação de PPP, e Regimento interno do CREAS de Acordo com o SINASE e aprovado 

no CMDCA  

42. Ampliar parcerias com empresas e programas para inserção dos adolescentes no mercado 

de trabalho  

43. Sensibilização dos gestores sobre a importância do trabalho em rede para o 

referenciamento e contrarreferenciamento se torne uma prática  

44. Garantir vagas para 100% adolescentes do sistema socioeducativo em atividades 

esportivas e oficinas de arte e cultura de acordo com o interesse manifestado no PIA  

 

EIXO 4 - PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO DOS ADOLESCENTES INSERIDOS NO 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO  

45. Garantir acesso a 100% dos adolescentes inseridos no sistema socioeducativo e seus 

familiares a Ouvidoria Municipal  

46. Incentivar a participação autônoma dos adolescentes na implementação de propostas 

socioeducativas por meio de participação nos Conselhos de Direitos fóruns de discussões  

47. Possibilitar que 100% dos adolescentes recebam informações relacionadas ao 

cumprimento da medida socioeducativa aos moldes do preconizado no artigo 49 do SINASE  

48. Garantir o acesso dos adolescentes às Pré-conferências e Conferências Municipais, 

Estaduais e Federais dos Direitos da Criança e do Adolescente  

 

EIXO 5 - EFETIVAÇÃO DA INTERSETORIALIDADE  

49. Estabelecer articulação entre Estado e municípios para garantir a matrícula automática na 

rede de ensino, mediante estabelecimento de fluxo, para 100% dos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e egressos do Sistema  
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50. Participar das discussões para cofinanciamento das medidas em meio aberto e programas 

de apoio aos adolescentes egressos do sistema socioeducativo  

51. Criar referenciais para a implementação de práticas restaurativas, no âmbito da Educação, 

em alinhamento com o artigo 35 II do SINASE  

52. Garantir previsão no PPA, LDO de recursos para a criação de CAPS Infantil e CAPS A/D 

para melhoria do atendimento  

 

EIXO 6 - ARTICULAÇÃO PARA GARANTIA DE DIREITOS DOS ADOLESCENTES 

INSERIDOS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO  

53. Garantir a defesa técnica para 100% adolescentes em conflito com a lei nos processos de 

conhecimento e de execução  

54. Articular com os municípios da região para a implantação de Delegacia Especializada da 

Infância e da Juventude, com local adequado para atendimento inicial do adolescente a quem 

se imputa ato infracional  

55. Discutir ações com a Segurança Pública para melhor conhecimento das medidas 

socioeducativas visando a melhoria da abordagem e a garantia dos direitos  

56. Incentivar a Defensoria a criar ampliar o nº de defensores para a Infância e Juventude no 

município e agentes da defensoria  

57. Priorizar a aplicação das medidas em meio aberto  

58. Incentivar a discussão sobre revista vexatória dos familiares dos adolescentes internos  

59. Fazer diagnóstico do SSP  

 

5.8.2 - Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE) – CREAS 

 No CREAS são atendidos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

em meio aberto: LA – Liberdade Assistida e PSC – Prestação de Serviços à Comunidade. 

 

Objetivos para 2018: 

 Aproximar a família dos adolescentes através de encontros mensais, sendo proposto 

que esses encontros sejam realizados toda última quinta feira do mês; 
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 Aumentar os equipamentos de cumprimento de PSC – realizadas reuniões com a 

Cultura e Educação, a proposta é que a partir de Fevereiro encaminhemos adolescentes 

em cumprimento de PSC também para estes locais. 

 

Encontros dos adolescentes em MSE: Todas as quintas no CREAS, início 01/02/2018. 

Nestes encontros a proposta é que a equipe desenvolva roda de conversa socioeducativa com 

as seguintes temáticas: 

- Roda de conversa “Tatuagens”  

- Roda de conversa “Questões de Gênero” 

- Educação - Temática: “Historia da Educação no Brasil” (contextualizar colônia, império, 

república)  

     Temática: “Educação como política pública” (o que muda após constituição 

de 1988 no âmbito escolar)  

    Temática: “Importância da escola e a evasão escolar” 

- Saúde - Temática: “Saúde do Corpo (o desenvolvimento do corpo, puberdade riscos e 

cuidados conscientes em relação a substâncias de massa muscular)” 

       Temática: “DST”  

- Orientações Jurídicas - Temática: “ECA - direitos e deveres”  

 

Mundo do Trabalho - Empreendedorismo encaminhamentos ao Centro Solidário para 

cursos de: 

 Azulejista 

 Confeitaria 

 Banho e Tosa 

 Frentista 

 Cabeleireiro/Barbeiro 

 Grafite 

 DJ (para eventos) 

 Montador de Palco 

 Decoração (para trabalhos em Buffet) 

 Monitor de festa infantil e/ou eventos 
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 Elétrica e eletrônica 

 Montador de Móveis 

 Marceneiro 

 Montador de Lanches (para Fast Food, girafas, Mc Donalds, entre outros.) 

 

Atividades Extras: 

 Almoço da Família com os usuários M.S.E. e PAEFI; 

 Festa de Encerramento da medida socioeducativa (trimestral);  

 Festa de Final de Ano. 

 

Passeios de lazer: 

 Hop Hari; 

 Parque Aquático Wet'n Wild; 

 Museu do Futebol. 

 

Frente ao parâmetro de atendimentos do ano de 2017 temos os seguintes números:  

- 139 adolescentes cumpriram medida em meio aberto em 2017 sendo; 

- 90% eram meninos; 

- 10% eram meninas; 

- 70% Tráfico de Drogas; 

- 20% Roubo; 

- 10% Furto. 

- Adolescentes atendidos pelo CREAS tem entre 15 a 19 anos; 

- Número de adolescentes em MEDIDA SOCIOEDUCATIVA em junho/2018 = 35, 

sendo eles direcionados nas seguintes medidas - LA: 12; PSC: 15 e LA/PSC: 8; 

 Em relação à integração com os Programas de Transferência de Renda, atualmente 10 

adolescentes tem CadÚnico, 6 estão excluídos, 18 cadastros estão em consulta. 
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5.8.3 - Fundação CASA      

A Fundação Casa é subdividida administrativamente em 11 Divisões Regionais. O 

município de Franco da Rocha conta com a sede da Divisão Metropolitana I, que é 

responsável administrativa e tecnicamente pelos Centros de Atendimento de Franco da Rocha, 

Atibaia, Bragança Paulista, Jundiaí e Sorocaba, totalizando 13 CASAS’s. 

Em 24/04/2018 foi realizado um levantamento, totalizando 22 adolescentes em medida 

do município, os quais não são permanentes: 

- 04 adolescentes em internação provisória (art. 108 do ECA); 

- 01 adolescente em medida de semiliberdade (art. 120 do ECA); 

- 17 adolescentes em medida de internação (art. 122 do ECA). 

 

Atos Infracionais 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Casa, 2018 

 

Pertencimento Étnico 
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Fonte: Fundação Casa, 2018 

Inserção em Programa de Renda 

Dos 22 adolescentes atendidos, 07 famílias são inseridas no Programa Bolsa-Família 

 

Adolescentes por Território 

 

Fonte: Fundação Casa, 2018 
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No intuito dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação CASA, 

munícipes de Franco da Rocha (15) participar e contribuir para a construção do Plano Decenal 

Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Franco da Rocha 

elaboramos um breve questionário contendo três questões e solicitamos para que as 

assistentes sociais responsáveis pelo atendimento dos respectivos adolescentes/jovens 

colaborassem nesse processo. 

        As questões foram encaminhadas para cada Centro de Atendimento, sendo que 

encaminhamos uma explicação sobre o Plano e a importância da participação dos 

adolescentes/jovens, quais sejam: 

1) Como munícipe (morador) de Franco da Rocha, qual a sua avaliação dos 

recursos existentes para a criança e para o adolescente? 

2) O que você considera que deveria melhorar? 

3) Faça as considerações que avaliar importante para o direito das crianças e dos 

adolescentes sejam garantidos.  

Como as respostas acabaram não sendo uniformes, avaliamos que seria pertinente 

elaborarmos um material único. Assim, mediante as respostas obtidas avaliamos que, para fins 

de sistematização seria mais pertinente que elaborássemos um documento único, agrupadas de 

acordo com as questões acima descritas. 

Para a questão 1: 

- 2 adolescentes referiram que apreciam o parque (pista de corrida); 

- 1 que gosta do parque e da feira; 

- 1 que gosta do parque (pista de skate, campo de futebol, aparelhos para ginástica, piscina) e 

atividades culturais (aula de dança); 

- 1 que gosta do Ginásio;  

- 1 referiu que nunca buscou os recursos, mas que frequentou o CREAS e conhece o Conselho 

Tutelar e aponta que embora conheça o parque, as atividades são pagas; 

- 1 referiu que não tem conhecimento dos recursos existentes, mas que frequentou o CRAS 

devido ausência escolar, assim participava de atividades e de passeios; 
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- 1 que conhece a escola, que inclusive a comida servida tem que melhorar; 

- 1 que sabe que tem recursos, mas que nunca usou e que gostaria de fazer curso de mecânica; 

- 1 que o município deveria ter mais lazer e oportunidade de emprego; 

- 1 que Franco oferece muitas coisas como escola de futebol e cursos; 

- 2 que a avaliação diante dos recursos é regular; 

- 2 não responderam. 

Para a questão 2: 

- 1 adolescente que deveriam aumentar o número de quadras de futebol e mais oportunidade 

para o Jovem Aprendiz; 

- 1 que precisam melhorar as escolas, as ruas, parques, praças, serviços de saúde, que deveria 

melhorar o atendimento público, cursos profissionalizantes, trabalho para jovens e creches; 

- 1 que poderiam ser criadas mais quadras de futebol; 

- 1 que poderiam ampliar as opções de trabalho; 

- 1 que poderiam melhorar os recursos; 

- 1 que poderiam melhorar a condução (trem, nos horários de pico), que houvesse faculdade 

gratuita e que o parque ficasse aberto durante 24 horas com policiamento; 

- 1 que tivessem mais espaços para diversão e mais lazer; 

- 1 que melhorassem o transporte; 

- 1 que melhorassem a cultura, parque e cinema; 

- 1 que poderiam melhorar o esporte, oferecendo treinamento de futebol para criança e 

adolescente; 

- 1 que poderiam melhorar a pavimentação; 

- 1 que poderiam melhorar a segurança as escolas para evitar o uso e tráfico de drogas; 

- 1 que poderiam melhorar a saúde, escola e lazer; 
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- 1 que se deveria dar valor ao esporte, oportunidade de emprego ao adolescente da Fundação, 

dar oportunidade aos outros meios como por exemplo, o meio militar; 

- 1 não respondeu. 

Para a questão 3: 

- 1 adolescente que deveria ter mais segurança, mais saúde e mais educação; 

- 1 que tivesse maior acesso aos hospitais e postos de saúde; 

- 1 que poderia haver mais educação e esporte; 

- 1 que fosse bem tratado na escola, ter mais atenção dos professores, se sentir respeitado, que 

recebesse uniforme e que tivesse bons cursos gratuitos, que fossem de seu interesse; 

- 1 que pudesse ter mais lazer, melhorar o ensino e oferecer empregos;  

- 1 que tivesse oportunidade de emprego, jovem aprendiz, término do baile funk, e construção 

de casas populares; 

- 1 que houvesse cursos de capacitação profissional; 

- 1 que o Governo disponibilizasse recursos financeiros para que todos tivessem os direitos 

garantidos; 

- 1 que pudessem divulgar para a população os recursos existentes; 

- 1 que a Prefeitura pudesse oferecer mais cursos e melhorar o ambiente escolar; 

- 1 que houvesse conforto para quem não tem oportunidade; 

- 4 não responderam. 

 

5.9 - Sistema de Justiça  

 

5.9.1 - Vara da Infância e da Juventude 

 A Vara possui equipe interprofissional, composta por 2 assistentes sociais e 2 

psicólogos, conforme previsto no artigo 150 do ECA, bem como cadastro atualizado no 

Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas e Cadastro Nacional de Adoção. 
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5.9.2 - Defensoria Pública  

 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo é uma instituição permanente cuja 

função, como expressão e instrumento do regime democrático, é oferecer, de forma integral e 

gratuita, aos cidadãos necessitados a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. 

A Constituição Federal a prevê como órgão de função essencial à Justiça e no Estado 

de São Paulo foi criada pela Lei Complementar Estadual nº 988 de 9 de janeiro de 2006. 

A administração superior da instituição é conduzida pelo Defensor Público-Geral do 

Estado – nomeado pelo Governador a partir de uma lista tríplice formada pelos candidatos 

mais votados em eleição com participação de toda a carreira. Seu principal órgão para tomada 

de decisões internas é o Conselho Superior da Defensoria Pública, formado por 5 membros 

natos e 8 membros eleitos diretamente pelos Defensores. 

Os usuários do serviço público são pessoas que não têm condições financeiras de 

pagar assistência jurídica e assim o declarar. Para comprovar essa situação, o defensor público 

irá perguntar sobre a renda familiar, patrimônio e gastos mensais, e poderão ser pedidos 

documentos para comprovar as informações. Em geral são atendidas pessoas que ganham 

menos que três salários mínimos. 

Os defensores e defensoras são formados em Direito e prestaram um concurso público 

específico para prestar assistência jurídica gratuita nas áreas cível, família, criminal e 

execução criminal. 

Dentre as prerrogativas do cargo, destacam-se: a independência funcional, o acesso 

irrestrito a estabelecimentos prisionais e de internação de adolescentes, poder de requisitar 

documentos a órgãos públicos, examinar autos sem procuração, solicitar auxílio de demais 

autoridades para o desempenho de suas funções, entre outros. 

Além disso, a Defensoria atua de maneira institucional, mediante planejamento 

administrativo e intercâmbio de informações e teses jurídicas. Para garantir essa coordenação, 

conta com núcleos especializados da infância e juventude, habitação e urbanismo, segunda 

instância e tribunais superiores, situação carcerária, defesa da diversidade e da igualdade 

racial, proteção e defesa dos direitos da mulher, direitos do idoso e defesa do consumidor.  

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2905
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2905
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2877
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3145
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Em Franco da Rocha, a Defensoria Pública se estabeleceu em 2013, inicialmente 

dentro do Fórum. Abrangia, à época, um cargo de execução penal e um cargo de infância e 

juventude que atuava nos processos infracionais e de acolhimento institucional. A partir de 

agosto de 2015, a Defensoria Pública de Franco da Rocha passa atuar com cinco membros e 

em unidade própria. Dois cargos de atuação em família e violência doméstica, um em fazenda 

pública e cível um em execução penal e um em infância e juventude (abarcando infância 

infracional e infância cível). 

A atuação perante o Juízo da Infância e Juventude na seara infracional concentra-se na 

defesa de adolescentes acusados de terem cometido atos infracionais ou que cumprem 

medidas socioeducativas (internação, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, 

entre outras). 

Na seara da infância cível, o atendimento inclui demandas relacionadas a acolhimento 

institucional, destituição do poder familiar, pedidos de adoção ou de guarda, medicamentos, 

insumos de saúde, vaga em creche, transferência escolar, e demais disposições relativas ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A Defensoria Pública visita as cinco unidades de privação de liberdade existentes no 

Município e a entidade de acolhimento institucional. Possui contato frequente com as equipes 

técnicas e diretoras da Fundação CASA, equipe psicossocial judiciária, coordenação do 

CREAS, coordenação e equipe psicossocial do SAICA, conselho tutelar, secretárias de 

educação, desenvolvimento social e saúde, Judiciário, Promotoria de Justiça da Infância, 

dentre outros.  

Quando um adolescente é apreendido em flagrante e não é liberado na delegacia, ele é 

encaminhado ao Fórum. Cópias do boletim de ocorrência são entregues à Defensoria Pública, 

ao Ministério Público e ao Juízo. Ele é atendido pela defensoria pública (em sala da 

defensoria no Fórum, de forma reservada) e ouvido pelo Ministério Público (oitiva informal). 

Por fim, o Juízo decide se interna provisoriamente ou liberta com entrega aos responsáveis.  
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5.10 – Controle Social e Gestão da Política Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

 

 

5.10.1 - CMDCA  - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é 

composto paritariamente por membros do Governo Municipal (Assuntos Jurídicos e 

Cidadania, Educação, Fazenda, Saúde, Social e de livre escolha do Prefeito) e da Sociedade 

Civil (entidades da área Educacional, da área Social, da área de Saúde, Representação popular 

de bairros e entidades/grupos de defesa dos Direitos Humanos e dos Diretos da Criança e do 

Adolescente).  

Contamos com suporte e apoio de uma Secretária Executiva, a qual é funcionária da 

Administração Municipal. Estamos localizados em uma sala da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social.  

O Conselho se reúne mensalmente em reuniões ordinárias, sendo às segundas quintas 

feiras do mês, e em reuniões extraordinárias, mediante demanda específica. 

Mediante Plano de Trabalho 2017/2018, estruturamos o trabalho em subcomissões, 

sendo: Acompanhamento das entidades/associações; Ações de prevenção; FUMCAD; 

Violações de Direitos e Medidas Socioeducativas. 

 

5.10.2 – Deliberações da Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – 2015 

A V Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de 

Franco da Rocha, realizada em 25/04/2015, na Escola Estadual Prof. Domingos Cambiaghi, 

deliberou as seguintes propostas: 

CONFERENCIA LÚDICA 

 

Eixo 1- Promoção dos direitos de Crianças e adolescentes 

 Disponibilização de cartão escolar gratuito para uso no contraturno acessando os 

equipamentos de esporte cultura e lazer; 

 Apoio pedagógico para crianças e adolescentes com deficiência.  
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Eixo 2- Proteção e defesa dos direitos 

 Apoio psicológico dentro das escolas como forma de prevenção e cuidado sobre 

bullyng;  

  Criação de CAPS Infantil;  

 Criação do C.E.U. no município de Franco da Rocha.  

 

 

Eixo 3- Protagonismo e participação de crianças e adolescentes 

 Melhoria na parte de esporte e lazer nas escolas e cidade;  

 Garantia da participação das crianças no CMDCA;  

 Participação de jovens nos conselhos deliberativos.  

 

Eixo 4- Controle social da efetivação dos direitos 

  Crianças e adolescentes possam participar da elaboração política de cultura e 

esporte;  

 Criação de um portal nas redes sociais onde os jovens possam ter acesso e a voz no 

que acontece no município e que já diretamente seja ligado a prefeitura.  

 

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

 Aula de natação no CSU uma vez por semana e em todas as escolas públicas de 

Franco da Rocha;  

 Para que todos Professores de educação física de todas as escolas possam ministrar 

também aulas de natação.   

 

CONFERENCIA CONVENCIONAL 

 

Eixo 1 - Promoção dos direitos de Crianças e adolescentes 

1. Contemplar no plano decenal dos direitos humanos da criança e adolescentes,  
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lazer, cultura, esporte, ampliando a oferta: 

- lazer: passeios com exploração das áreas do nosso município - trilhas, cachoeiras, parque do 

juquery e etc 

- cinema: com temas diversos (educativos, arte, aventura outros) 

- música: incentivo a grupos musicais de artes diversas do próprio município 

- cultura – pinturas, poesias, sarais, grafite, danças e outros 

- esporte – futebol, voleibol, basquetebol, xadrez, handebol, natação, corrida outros. Estas 

ações seriam através de estudos por região nos CRAS, UBS, comunidade outros. De acordo 

com necessidades locais - CRAS E UBS. 

 

Eixo 2- Proteção e defesa dos direitos 

1. Direitos estão sendo ameaçados, por exemplo: redução da maior idade penal não deve 

ser baixada. Garantir direitos já adquiridos. Os direitos deverão ser assegurados sem 

necessidade da força de lei; 

2. Maior qualidade no atendimento a saúde da criança e do adolescente, incluindo-se a 

pessoa com necessidades especiais (saúde mental), garantindo este atendimento desde a fase 

da gestação. Proteção integral a criança e ao adolescente na questão do abuso sexual. 

 

Eixo 3- Protagonismo e participação de crianças e adolescentes 

1. Fortalecimento do conselho de juventude junto aos outros órgãos municipais; 

2. Parceria entre conselhos municipais para que promovam oportunidades e a diversidade;  

3. Garantir um representante - criança ou adolescente - no CMDCA. 

 

Eixo 4- Controle social da efetivação dos direitos 

1. Sugerir a participação de jovens no CMDCA, representantes do CMJ e grêmios escolares; 

2. Criar site para o CMDCA nas redes sociais onde haja participação dos jovens com 

sugestões. 

 

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

1. Aprimorar a forma de indicação dos membros do CMDCA garantindo capacitação 

continuada, espaço adequado de uso exclusivo do conselho; 

2. Garantir percentual orçamentário nas três esferas do governo- municipal, estadual e federal. 
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6. Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - Plano 

de Ação 

 

           Frente ao trabalho desenvolvido junto à Comissão Municipal do Plano Decenal (de 

março a agosto de 2018) e considerando: 

- as reuniões, discussões e sugestões da Comissão,  

- o Marco Legal do Plano Decenal,  

- a Política e Plano Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes,  

- o Marco Situacional do Município, 

- os Serviços/Ações da Rede de Atendimento à Criança e Adolescente – frente aos 

seus avanços e desafios, 

Apresentamos as seguintes propostas/metas para o decênio 2018 – 2027, de acordo 

com os Eixos e Objetivos do Plano Decenal: 
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EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS  RESPONSÁVEIS PRAZOS 

 Diretriz 01 - Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no âmbito da família, da 

sociedade e do Estado, 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 

 1.1 – Promover o respeito aos direitos da 

criança e do adolescente na sociedade, de 

modo a consolidar uma cultura de cidadania 

1.1 – Definição de temas anuais sobre os direitos 

da criança e dos adolescentes, garantindo a 

transversalidade para serem trabalhados pelas 

secretarias envolvendo diferentes órgãos 

governamentais e não governamentais 

Assistência Social 

Educação 

Saúde 

Cultura, esporte e lazer 

 

Contínuo e 

permanente 

 1.2– Desenvolver ações voltadas à 

preservação da imagem, da identidade, 

observando a condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento de crianças e adolescentes 

nos meios de comunicação, conforme 

dispositivos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente 

1.2 – Desenvolvimento de campanhas de 

promoção dos direitos da criança e do adolescente 

Diretoria de Comunicação 

com interface das demais 

políticas setoriais: 

Assistência Social 

Educação 

Saúde 

Cutura, esporte e lazer 

 

1 a 3 anos 

de vigência 

do Plano 

 1.3– Fortalecer as competências familiares em 

relação à proteção integral e educação em 

direitos humanos de crianças e adolescentes no 

espaço de convivência familiar e comunitária 

1.3 - a) Garantia de que sejam realizadas 

atividades com as famílias das crianças e 

adolescentes com foco na sensibilização da 

importância da Proteção Integral e dos Direitos 

Assistência Social 

Educação; 

Serviço de Acolhimento 

para crianças e 

1 a 5 anos 

de vigência 

do Plano 



                          Conselho Municipal dos  

                                   Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Página 112 
 

Humanos 

b) Desenvolvimento de ações em rede 

fortalecendo a proteção social e os direitos 

humanos 

adolescentes; 

Defensoria Pública 

 1.4– Promover ações educativas de prevenção 

de violências e acidentes com crianças e 

adolescentes nas famílias e nas instituições de 

atendimento 

1.4 – a) Realização de no mínimo um campanha 

anual de divulgação nos meios de comunicação de 

ações de prevenção de violência e acidentes com 

crianças 

Diretoria de Comunicação 1 a 3 anos 

de vigência 

do Plano 

b) Capacitação de profissionais da rede de 

atendimento à infância e adolescência no âmbito 

da prevenção de todas as violências contra 

crianças e adolescentes 

Assistência Social 

Educação 

Saúde 

Cultura, esporte e lazer 

1 a 5 anos 

de vigência 

do Plano 

 1.5 – Implementar o ensino dos direitos de 

crianças e adolescentes com base no ECA, 

ampliando as ações previstas na Lei 11.525/07, 

também para a educação infantil, ensino médio 

e superior 

1.5 – Garantia da execução do ensino de crianças 

e adolescentes que trate dos direitos das crianças e 

adolescentes tendo como base a diretriz do ECA 

    

Educação municipal na rede 

pública e privada; 

Governo do Estado; 

Governo Federal 

1 a 3 anos 

de vigência 

do Plano  

 1.6 - Fomentar a cultura da sustentabilidade 

socioambiental no processo de educação em 

direitos humanos com crianças e adolescentes 

1.6- Garantia de inclusão de temas relacionados à 

sustentabilidade socioambiental nas atividades 

desenvolvidas pela rede de atendimento a infância 

e adolescência 

Assistência Social 

Meio Ambiente 

Educação 

Cultura, Esporte e Lazer 

1 a 3 anos 

de vigência 

do Plano  
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 2.1 - Priorizar a proteção integral de crianças e 

adolescentes nas políticas de desenvolvimento 

econômico sustentável, inclusive com 

clausulas de proteção nos contratos comerciais 

nacionais e internacionais 

2.1 – a) Criação de um sistema unificado entre as 

secretarias para socializar as informações de 

atendimento e encaminhamento 

 

b) Realização de ações de conscientização da 

erradicação do trabalho infantil 

 

c) Garantia do cumprimento do programa jovem 

aprendiz 

CMDCA 

Diretoria de 

desenvolvimento 

econômico 

1 a 3 anos 

de vigência 

do Plano  

2.2 - Erradicar a pobreza extrema e superar as 

iniquidades que afetam o desenvolvimento 

integral de crianças e adolescentes e suas 

famílias, por meio de um conjunto articulado 

de ações entre poder público e sociedade, com 

justiça social 

2.2 – Aprimoramento da estrutura do RH na 

execução das ações da proteção integral, mediante 

fiscalização do CMDCA 

CMDCA 

Assistência Social 

Educação 

Saúde 

Cultura, esporte e lazer 

 

Contínuo e 

Permanente 

2.3 – Erradicar a fome e assegurar a 

alimentação adequada de crianças, 

adolescentes, gestantes e lactantes, por meio da 

ampliacão de políticas de segurança alimentar 

e nutricional 

2.3 – a) Garantia de que a alimentação oferecida 

pela rede de sistema de garantia de direitos esteja 

em conformidade com as diretrizes nacionais 

estabelecendo convênios com produtores locais 

b) Conscientização de crianças, adolescentes e 

responsáveis sobre alimentação e combate ao 

sobrepeso e obesidade 

Assistência Social 

Educação 

Saúde 

Esporte, cultura e lazer 

Até 3 anos 

de vigência 

do Plano  

2.4 – Ampliar o acesso de crianças e 2.4 – a) Garantia de que o município contemple o Assistência Social 1 a 2 anos 
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adolescentes e suas famílias aos serviços de 

proteção social básica e especial por meio da 

expansão e qualificação da política de 

assistência social 

quadro mínimo nas equipes de referência CRAS / 

CREAS preconizado pela NOB RH – SUAS 

     b) Realização de busca ativa contínua de 

famílias prioritárias 

c) Garantia do número de unidades de CRAS de 

acordo com o número de 5.000 famílias 

referenciadas, conforme Norma Operacional 

Básica do SUAS; 

d) Implantação de sistema informatizado de 

registro de dados relacionados aos atendimentos 

(podendo a educação e saúde terem acesso) 

Saúde 

Educação 

 

de vigência 

do Plano  

2.6- Priorizar e articular as ações de atenção 

integral a crianças de 0 a 6 anos, com base no 

Plano Nacional pela Primeira Infância 

2.6 – a) Realização de mapeamento de crianças 0 

a 6 anos que necessitam de vagas em 

creche/educação infantil; 

 

Educação 

 

1 a 5 anos 

de vigência 

do Plano  

 

 b) Atendimento da demanda que necessita das 

creches/educação infantil 

2.7 – Expandir e qualificar políticas de atenção 

integral à saúde de crianças, adolescentes e 

suas famílias 

2.7 – a) Ampliação do atendimento especializado 

no SUS com Recursos Humanos e Materiais, 

aprimorando o acompanhamento de saúde e 

crianças e adolescentes nos bairros vulneráveis 

 

Secretaria de Saúde 1 a 2 anos 

de vigência 

do Plano 

b) Garantia da ampliação de acompanhamento Secretaria de Saúde 1 a 2 anos 
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PBF no âmbito da Saúde 

c) Realização de no mínimo 3 ações preventivas 

no ano no âmbito de drogas, álcool e sexualidade 

d) Ampliação e fortalecimento dos atendimentos 

especializados voltados para adolescentes 

usuários de drogas 

 

Assistência Social 

 

de vigência 

do Plano 

 

A partir do 

2º ano de 

vigência do 

Plano 

2.9 - Implementar na educação básica o ensino 

da cultura afrobrasileira, africana e indígena, 

em cumprimentos das Leis de nºs 10.639/03 

11.645/08 

2.9 – Garantia nos currículos escolares do 

conteúdo sobre a história e as culturas afro-

brasileiras e indígenas assegurando 

implementação das respectivas diretrizes 

curriculares - CMDCA fiscalizando e participando 

do espaço escolar 

CMDCA 

Secretarias 

Diretoria de Ensino 

 

1 a 2 anos 

de vigência 

do Plano  

2.10 – Fomentar a interação social de crianças 

e adolescentes com deficiência auditiva, por 

meio do ensino da língua de sinais na 

comunidade escolar, garantido sua inclusão no 

currículo da educação básica 

2.10 – a) Garantia de articulação pedagógica entre 

ensino regular e  o atendimento educacional 

especializado 

b) Garantia da inclusão de PCD nas Instituições 

escolares de ensino regular, adaptação dos meios 

físicos e capacitação do RH, assegurando o 

desenvolvimento e o potencial cognitivo, 

emocional e social dos estudantes 

Diretoria de ensino 

CMDCA 

Secretaria da Educação 

A partir do 

1º ano de 

vigência do 

Plano 

2.11 – Promover o acesso de crianças e 

adolescentes às Tecnologias de Informação e 

2.11 – Ampliação do acesso à internet dos alunos 

de escolas estaduais, municipais, CRAS e CREAS 

CMDCA 

Poder Executivo Municipal 

Até 5 anos 

de vigência 
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Comunicação e à navegação segura na Internet, 

como formas de efetivar seu direito à 

comunicação, observando sua condição 

peculiar de pessoas em desenvolvimento 

do Plano 

Decenal 

2.12- Consolidar a oferta de ensino 

profissionalizante de qualidade, integrado ao 

ensino médio, com fomento à inserção no 

mercado de trabalho dos adolescentes a partir 

dos 16 anos, de acordo com a legislação 

vigente. 

2.12- Consolidação da oferta de ensino 

profissionalizante de qualidade, integrada ao 

ensino médio, com fomento a inserção no 

mercado de trabalho, a partir dos 16 anos de 

acordo com a legislação vigente. 

Secretaria de Governo- PAT 

Posto de Atendimento ao 

Trabalhador 

Educação 

Ministério do Trabalho 

 

1 a 3 anos 

de vigência 

do Plano 

2.13 - Ampliar o acesso de adolescentes a 

partir de 14 anos a programas de aprendizagem 

profissional de acordo com a Lei nº 10.097/00 

2.13 – a) Fortalecimento da parceria entre o Posto 

de Atendimento ao Trabalhador municipal e o 

Ministério Público do Trabalho para fiscalizar as 

empresas no tocante ao trabalho infantil e no 

cumprimento da lei de jovem aprendiz 

 

CMDCA 

Poder executivo 

Secretaria de Governo 

1 a 3 anos 

de vigência 

do Plano  

b) Realização de campanha e parceria com 

associações comerciais, industriais e empresas, 

buscando o cumprimento da lei de jovem 

aprendiz, especialmente para adolescentes 

advindos de situações de maior vulnerabilidade 

social, medida socioeducativa e com deficiência 

Associação Comercial 

Secretaria de governo 

CMDCA 

1 a 3 anos 

de vigência 

do Plano  

2.14 - Universalizar o acesso de crianças e 2.14 – Garantia do fortalecimento, ampliação e CMDCA 1 a 2 anos 



                          Conselho Municipal dos  

                                   Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 Página 117 
 

adolescentes a políticas culturais, que nas suas 

diversas expressões e manifestações 

considerem sua condição peculiar de 

desenvolvimento e potencial criativo 

descentralização de ações culturais organizada 

pela unidade de gestão, levando atividades aos 

bairros 

Secretaria de Cultura de vigência 

do Plano 

2.15 – Universalizar o acesso de crianças e 

adolescentes a políticas e programas de esporte 

e lazer, de acordo com sua condição peculiar 

de desenvolvimento, assegurada a participação 

e a acessibilidade de pessoas com deficiências 

2.15 – Ampliação na oferta das atividades a 

criança e ao adolescente nas diversas modalidades 

esportivas de forma descentralizada atingindo os 

bairros periféricos de forma continuada e 

monitorada  

Poder Executivo 

CMDCA 

Até 3 anos 

de vigência 

do Plano 
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EIXO 2- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS RESPONSÁVEIS PRAZOS 

                     Diretriz 03 - Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados, consideradas 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 

3.1 – Ampliar e articular políticas, programas, 

ações e serviços para a promoção, proteção e 

defesa do direito de crianças e adolescentes à 

convivência familiar e comunitária, com base 

na revisão e implementação do Plano nacional 

temático 

3.1 - a)  Ampliação do RH dos CRAS, para 

atender os serviços tipificados na resolução 

109/2009, de acordo com a NOB/RH SUAS 

b) Aumento do número do CRAS com a divisão 

territorializada das famílias dos CRAS Monte 

Verde e Vila Bazu, conforme atingir o 

referenciamento de 5.000 familias 

c) Garantia da construção do CRAS Lago Azul 

visando atendimento com qualidade, para garantir 

atendimento tendo em vista que o prédio está 

condenado pelo setor de infraestrutura 

d) Avaliações periódicas de dados para possível 

criação de novo CREAS e Conselho Tutelar de 

acordo com demandas apresentadas em relatórios 

quantitativos e qualitativos  

e) Criação de núcleo para atendimento para 

criança e adolescente vítimas de violências: 

sexual, psicológica, familiar, doméstica, física, etc 

Poder executivo municipal 

Assistência Social 

Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde 

1 a 3 anos de 

vigência do 

plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do 4 º 

de vigência do 

Plano 
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3.2 - Implementar políticas e programas de 

atenção e reabilitação de crianças e 

adolescentes acidentados 

3.2 – a) Criação do CER – Centro Especializado 

em Reabilitação, previsto no Plano Plurianual de 

Saúde  

b) Promoção e garantia do acesso de crianças e 

adolescentes com deficiência aos programas, 

projetos e serviços ofertados 

Saúde 

 

 

Saúde 

Assistência Social 

Educação 

Esporte e Cultura 

Implantação 

em 2019  

 

 

Contínuo e 

permanente   

3.3 – Estabelecer e implementar protocolos 

para a proteção de crianças e adolescentes em 

situação de emergências, calamidades, 

desastres naturais e assentamentos precários 

3.3 - Aprimoramento do protocolo para 

calamidades, desastres naturais, priorizando a 

criança e adolescente 

Poder executivo municipal 

Assistência Social 

Defesa Civil 

1 a 2 anos de 

vigência do 

Plano 

3.4 – Fomentar a criação de programas 

educativos de orientação e de atendimento a 

familiares, responsáveis, cuidadores ou demais 

envolvidos em situações de negligencia, 

violência psicológica, física e sexual 

3.4 – Criação de núcleo de atendimento para 

criança e adolescente vítimas de violências: 

sexual, psicológica, familiar, doméstica, física, etc 

(3.1) 

b) Realização de programas e campanhas de 

prevenção de violências 

Saúde 

 

 

 

Rede de Proteção de 

Sistema de Garantia de 

Direitos 

A partir do 4 º 

ano de 

vigência do 

Plano  

 

Contínuo e 

permanente 

3.5 –Definir diretrizes para as atividades de 

prevenção ao uso de drogas por crianças e 

adolescentes conforme a Lei 11. 343/06, bem 

como ampliar, articular e qualificar as políticas 

3.5 – a) Ampliação das atividades contra uso de 

drogas nas escolas municipais, retorno do projeto 

de escola da família nas escolas estaduais 

b) Capacitação dos Educadores envolvidos no 

Poder Executivo municipal 

Educação 

Diretoria de Ensino 

Estadual 

2 a 4 anos de 

vigência do 

Plano 
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sociais para prevenção e atenção a crianças e 

adolescentes usuários e dependente de álcool e 

drogas 

atendimento direto a crianças e adolescentes sob o 

uso de drogas por crianças e adolescentes 

3.6 –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 

3.6 – a) Implantação do serviço de abordagem 

social, conforme resolução 109/2009 

b) Ampliação da fiscalização de crianças e 

adolescentes em situação de trabalho irregular 

Poder Executivo Municipal 

Assistência Social 

 

Ministério Trabalho 

1 a 2 anos de 

vigência do 

Plano 

3.7 - 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 rua 

3.7 - Criação de uma casa de passagem para casos 

de famílias em situação de rua, quais tenham 

crianças e adolescentes (acolhimento familiar 

provisório) 

Poder Executivo Municipal 

SADS 

3 a 5 anos de 

vigência do 

Plano 

3.8 – Aperfeiçoar instrumentos de proteção e 

defesa de crianças e adolescentes para 

enfrentamento das ameaças ou violações de 

direitos facilitadas pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

 3.8 – Desenvolvimento de campanhas de 

divulgação de Proteção e Defesa de Crianças e 

Adolescentes, utilizando a rádio da cidade, 

adesivos nos carros de todas as secretarias, 

outdoor, podcast-áudios (internet), locais 

públicos, etc  

Poder Executivo Municipal 

Diretoria de Comunicação 

A partir do 2º 

ano de forma 

contínua e 

permanente 

3.9 – Ampliar e articular políticas, programas, 

ações e serviços para o enfrentamento da 

3.9 – Criação de núcleo para atendimento para 

criança e adolescente vítimas de violências: 

Poder executivo municipal 

Saúde 

A partir de 4 º 

ano de 
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violência sexual contra crianças e adolescentes, 

com base no Plano Nacional temático 

sexual, psicológica, familiar, doméstica, física, etc 

(3.1) 

CMDCA vigência do 

Plano 

3.10 - Definir e implementar políticas e 

programas de prevenção e redução da 

mortalidade de crianças e adolescentes por 

violências, em especial por homicídio 

3.10 - Definição e implementação de políticas e 

programas de prevenção e redução da mortalidade 

de crianças e adolescentes por violências, em 

especial por homicídio 

Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de SP 

Assistência Social 

Educação 

A partir de 4 º 

ano de 

vigência do 

Plano 

3.11 – Formular diretrizes e parâmetros para 

estruturação de redes integradas de atenção a 

crianças e adolescentes em situação de 

violências, com base nos princípios de 

celeridade, humanização e continuidade no 

atendimento 

3.11 – a) Capacitação continuada da Rede 

Municipal para o atendimento humanizado as 

crianças e adolescentes em situação de violência 

b) Criação de núcleo para atendimento para 

criança e adolescente vítimas de violências: 

sexual, psicológica, familiar, doméstica, física, etc 

(3.1) 

Poder executivo municipal 

Saúde 

Educação 

Assistência Social 

Contínuo e 

permanente 

 

 

A partir de 4 º 

ano de 

vigência do 

Plano 

3.12 – Ampliar e articular políticas, programas, 

ações e serviços para atendimento a 

adolescentes autores de ato infracional, a partir 

da revisão do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, observadas as 

responsabilidades do executivo e do sistema de 

justiça 

 

3.12 - Ampliação e articulação de políticas, 

programas, ações e serviços para atendimento a 

adolescentes autores de ato infracional, a partir da 

revisão do sistema nacional de atendimento 

socioeducativo, observadas as responsabilidades 

do executivo e do sistema de justiça 

Interlocução dos sistemas: 

Justiça 

Assuntos Jurídicos 

Educação  

Assistência Social 

CMDCA 

A partir de 4 º 

ano de 

vigência do 

Plano  
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3.13 - Formular diretrizes e parâmetros para 

estruturação de redes integradas de 

atendimento de crianças e adolescentes 

egressos do sistema sócio-educativo e do 

acolhimento institucional 

3.13 - Aprimoramento dos serviços de 

acompanhamento familiar, aumento de RH do 

CREAS e fomento da formação continuada para 

execução do serviço 

b) Criação de Programa de Transferência de 

Renda Estadual para Egressos do Sistema 

Socioeducativo e Acolhimento Institucional de 

crianças e adolescentes  

c) Garantia de inserção dos adolescentes em 

acolhimento no mercado de trabalho 

Poder executivo municipal 

SADS 

 

 

 

Governo do Estado  

 

 

 

Poder Executivo Municipal 

Sistema Garantia Direitos 

A partir de 3º 

ano de 

vigência do 

Plano 

3.14 – Implantar mecanismos de prevenção e 

controle da violência institucional no 

atendimento de crianças e adolescentes, com 

ênfase na erradicação da tortura 

3.14 – a) Criação de protocolos de atendimento, 

equipe de supervisão, equipe específica para 

formação continuada para capacitar os 

trabalhadores responsáveis pelo atendimento de 

crianças e adolescentes  

 Ministério Público A partir de 3º 

ano de 

vigência do 

Plano 

b) Registro e mapeamento das ocorrências de 

violência contra criança e adolescente no 

município 

Saúde 

Conselho Tutelar  

Vigilância Social 

A partir de 2º 

ano de 

vigência do 

Plano 

c) Criação de sistemas de registro e gestão de 

dados online com fácil acesso pelos diferentes 

Conselho Tutelar A partir de 3º 

ano de 
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órgãos, para mapeamento dos atendimentos 

prestados e violações dos direitos das crianças e 

adolescentes 

vigência do 

Plano 

d) Criação da delegacia regionalizada e 

especializada de atendimento à crianças e 

adolescentes 

Poder Executivo Estadual e 

Municipal 

Secretaria Estadual de 

Justiça 

Poder Judiciário 

A partir de 5º 

ano de 

vigência do 

Plano  

 

Diretriz 04 – Universalização e Fortalecimento dos Conselhos Tutelares, objetivando a sua atuação qualificada 

4.1– Implantar e aprimorar o funcionamento de 

conselhos tutelares em todos os municípios, de 

acordo com os parâmetros estabelecidos pelo 

CONANDA 

4.1 - Avaliações periódicas de dados para possível 

criação de novo Conselho Tutelar de acordo com 

demandas apresentadas em relatórios 

quantitativos e qualitativos  

 

 

Poder executivo municipal 

Assistência Social 

 

Avaliação 

conforme 

demanda 

apresentada 
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        Diretriz 05 – Universalização, em igualdade de condições, do acesso de crianças e adolescentes aos sistemas de justiça e segurança 

pública para a efetivação dos seus direitos  

5.1 – Articular e aprimorar os mecanismos de 

denúncia, notificação e investigação de 

violações dos direitos de crianças e 

adolescentes 

5.1 - Criação de um núcleo no Ministério Público 

para investigar, aprimorar e articular as denúncias 

e casos de violações de crianças e adolescentes  

Ministério Público A partir de 4º 

ano de 

vigência do 

Plano 

5.2 – Incentivar processos de aprimoramento 

institucional, de especialização e de 

regionalização dos sistemas de segurança e 

justiça, para a garantia dos direitos de crianças 

e adolescentes 

5.2 - Criação de protocolos de atendimento, 

equipe de supervisão, equipe específica para 

formação continuada para os trabalhadores que 

atendam crianças e adolescentes, específicos para 

atores de segurança e justiça 

Executivo Estadual 

Sistema de Justiça 

A partir de 3º 

ano de 

vigência do 

Plano 

5.3 - Fortalecer a capacidade institucional dos 

órgãos de responsabilização para o 

rompimento do ciclo de impunidade e para o 

enfrentamento de violações dos direitos de 

crianças e adolescentes 

5.3 – Articulação com Ministério Público para 

que seja fomentado com o Sistema de Justiça o 

rompimento do ciclo de impunidade (articulação 

de atendimento ao agressor)  

Ministério Público A partir de 3º 

ano de 

vigência do 

Plano  
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EIXO 3- PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Diretriz 06 – Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a participação organizada e a expressão livre de crianças e adolescentes, 

em especial sobre os assuntos a eles relacionados, considerando sua condição peculiar de desenvolvimento, pessoas com deficiência e as 

diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, nacionalidade e opção política 

6.1 - 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, monitoramento e 

avaliação das políticas públicas 

6.1 – Participação de crianças e adolescentes: 

em campanhas sobre os seus direitos, conferência, 

projetos, conselhos e outros órgãos de controle 

social 

Poder Executivo Municipal 

Educação 

Assistência Social 

CMDCA 

Contínuo e 

permanente 

6.2 - Promover oportunidades de escuta de 

crianças e adolescentes nos serviços de atenção 

e em todo processo judicial e administrativo 

que os envolva 

6.2 - Participação de criança e adolescentes nos 

conselhos gestores de unidades, conselhos de 

controle social, serviços e em todo o processo 

judicial 

Poder Executivo, Cultura 

Esporte, Educação 

Saúde, Assistência Social 

Conselho Tutelar 

Contínuo e 

permanente  

6.3 – Ampliar o acesso de crianças e 

adolescentes, na sua diversidade, aos meios de 

comunicação para expressão e manifestação de 

suas opiniões 

6.3 - Participação efetiva e permanente das 

crianças e adolescentes na Conferência Nacional 

da Criança e Adolescente, nos projetos e ações 

desenvolvidos nas políticas públicas 

Poder Executivo 

Assistência Social 

Esporte  

Saúde 

Educação 

Cultura 

Contínuo e 

permanente 
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EIXO 4- CONTROLE SOCIAL DA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Diretriz 07 – Fortalecimento de espaços democráticos de participação e controle social, priorizando os conselhos de direitos da criança e 

do adolescente e assegurando seu caráter paritário, deliberativo, controlador e a natureza vinculante de suas decisões 

7.1 – Universalizar os Conselhos de Direitos 

da Criança e do Adolescente, qualificando suas 

atribuições de formular, acompanhar e avaliar 

as políticas públicas para crianças e 

adolescentes e de mobilizar a sociedade 

7.1 – Apoio e incentivo ao exercício da 

participação da sociedade civil na fiscalização da 

efetivação das políticas públicas, de Conselho 

Gestor dos equipamentos de prestação de serviços 

públicos 

Poder Executivo Municipal 

em suas secretarias 

Contínuo e 

permanente 

7.2 – Apoiar a participação da sociedade civil 

organizada em fóruns, movimentos, comitês e 

redes, bem como sua articulação nacional e 

internacional para a incidência e controle 

social das políticas de direitos humanos de 

crianças e adolescentes e dos compromissos 

multilaterais assumidos 

7.2 – Garantia de capacitação e a divulgação de 

materiais informativos, formativos e de orientação 

sobre os direitos, os canais de escuta e defesa das 

crianças e adolescentes para o público em geral e 

específicamente para a criança e o adolescente 

CMDCA Contínuo e 

permanente 
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EIXO 5 – GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Diretriz 08 - Fomento e aprimoramento de estratégias de gestão da Política Municipal 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 

8.1 - Estabelecer mecanismos e instâncias para 

a articulação, coordenação e pactuação das 

responsabilidades de cada esfera de governo 

na gestão do Plano Decenal dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes 

8.1 – a) Articulação com os diversos Conselhos, 

preferencialmente os Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente dos 

municípios do CIMBAJU, que contenham 

propostas similares as municipais e que estejam 

contempladas no seu Plano Decenal da Criança e 

do Adolescente, para juntos unirem-se e poderem 

requisitar um maior e melhor co - financiamento a 

nível Estadual e Federal 

CMDCA  A partir do 2 º 

ano de vigência 

do Plano  

b) Garantia de busca e captação de 

cofinanciamento de ações que atendam todas as 

necessidades do município no âmbito da infância 

e adolescência 

Poder Executivo Municipal 

CMDCA 

Contínuo e 

permanente 

                  Diretriz 09 – Efetivação da prioridade absoluta no ciclo e na execução orçamentária das três esferas de governo para a Política 
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Municipal e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, garantindo que não haja cortes orçamentários 

9.1 - Dotar a política dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes de recursos suficientes 

e constantes para implementação das ações do 

Plano Decenal, com plena execução 

orçamentária 

9.1 – a) Revisão anual do Orçamento da Criança e 

do Adolescente (OCA) e gestão do CMDCA, 

levando-se em consideração alguns aspectos 

como: o número de crianças e adolescentes 

existentes no município, o orçamento disponível 

para cada um e sua real necessidade e a 

primordial contribuição de cada esfera de 

Governo (Municipal, Estadual e Federal), para 

que haja um equilíbrio na contribuição financeira 

dos três entes federados 

Poder Executivo Municipal 

CMDCA 

A partir do 3 º 

ano de vigência 

do Plano  

b) Capacitação dos membros de conselhos e 

organizações envolvidas sobre o orçamento 

público para que possam indicar propostas 

orçamentárias para políticas da criança e 

adolescente 

CMDCA 

Poder Executivo Municipal 

A partir do 2 º 

ano de vigência 

do Plano  

9.2 – Estabelecer e implementar mecanismos 

de co-financiamento e de repasse de recursos 

do Fundo da Infância e adolescência entre as 

três esferas de governo, na modalidade Fundo 

a Fundo, para as prioridades estabelecidas pelo 

plano decenal, de acordo com os parâmetros 

9.2 – Realização de avaliações e monitoramento 

de custo-benefício das políticas de criança e 

adolescente 

CMDCA 

Poder Executivo Municipal 

A partir do 2 º 

ano de vigência 

do Plano 
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legais e normativos do Conanda 

                    Diretriz 10 – Qualificação permanente de profissionais para atuarem na rede de promoção, proteção e defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes 

10.1 – Formular e implementar uma política 

de formação continuada, segundo diretrizes 

estabelecidas pelo Conanda, para atuação dos 

operadores do sistema de garantias de direitos, 

que leve em conta a diversidade regional, 

cultural e étnico-racial 

10.1 - Formação e capacitação permanente dos 

profissionais, inseridos nos Municípios que 

desenvolvam trabalhos com crianças e 

adolescentes, levando em conta a diversidade 

regional, cultural, étnico racial 

Governo Federal 

Governo do Estado 

A partir do 3 º 

ano de vigência 

do Plano  

                  Diretriz 11 – Aperfeiçoamento de mecanismos e instrumentos de monitoramento e avaliação da Política e do Plano Decenal de 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, facilitado pela articulação de sistemas de informação 

11.1 – Desenvolver metodologias e criar 

mecanismos institucionais de monitoramento e 

avaliação da política Nacional e do Plano 

Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes e do seu respectivo orçamento 

11.1 – a) Criação e permanência de grupos de 

estudo, incluindo o setor de Vigilância 

Socioassistencial do Município, para 

aprofundamento das políticas públicas 

direcionadas as crianças e adolescentes, assim 

como as vulnerabilidades e diversidades 

apresentadas pelas mesmas 

Poder executivo municipal 

CMDCA 

A partir do 4 º 

ano de vigência 

do Plano 

b) Estabelecimento de um canal de comunicação 

continua e constante entre os órgãos e os 

Poder executivo municipal 

CMDCA 

A partir do 2 º 

ano de vigência 
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conselhos para avaliação das ações estipuladas no 

plano 

do Plano  

c) Produção de relatório de monitoramento 

baseado nos indicadores e prazos previstos sobre 

as ações do Plano Decenal dos Direitos Humanos 

das Crianças e Adolescentes 

CMDCA Contínuo e 

permanente 

d) Elaboração de um material de apoio (cartilha, 

etc) que oriente os diversos órgãos sobre os 

direitos das crianças e adolescentes 

CMDCA A partir do 4 º 

ano de vigência 

do Plano  

e) Garantia da fiscalização dos recursos 

destinados a implementação do presente Plano 

Decenal no âmbito das diversas políticas públicas 

CMDCA 

Poder Executivo Municipal  

Contínuo e 

permanente  

f) Garantia de produção periódica de dados que 

sejam monitorados e considerados por toda a rede 

de atendimento à infância e adolescência para 

formulação de políticas públicas 

Executivo 

Secretarias  

Sistema Garantia Direitos 

Contínuo e 

permanente 
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7. Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal:   

 

7. Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal: 

De acordo com o Plano Nacional o município possui algumas responsabilidades 

específicas à esfera municipal no monitoramento e avaliação deste Plano: 

• Dialogar permanentemente com a Comissão/Conselho Nacional e Estadual; 

• Produzir informações consolidadas sobre a implementação do Plano; 

• Socializar as informações consolidadas; 

• Encaminhar informações sobre monitoramento e as avaliações referentes à 

implementação do Plano na esfera Municipal em períodos previamente acordados para a 

Comissão/Conselho Nacional e Estadual; 

• Co-financiar as ações necessárias à implementação do presente Plano, bem como do 

Plano Municipal, juntamente com as esferas estadual e federal. 

Para implementação, monitoramento e avaliação do Plano faz-se necessária a coleta 

anual e sistemática de informações que subsidiem as análises de todos os serviços, projetos e 

ações desenvolvidos por organizações governamentais e não governamentais. 

Os dados coletados em 2018 e as demais referências dos Institutos de Pesquisa e dados 

municipais, constantes neste Plano, servirão de base para avaliações futuras do impacto do 

Plano, no decorrer dos 10 anos. 

Os indicadores que devem ser monitorados estão relacionados principalmente ao: 

1. Monitoramento das políticas públicas de proteção às crianças e adolescentes e suas 

famílias; 

2. Monitoramento das famílias com crianças e adolescentes com vivencia de direitos 

violados; 

3. Monitoramento da situação de famílias com crianças e adolescentes em Acolhimento 

Institucional; 

4.  Monitoramento da situação de famílias com adolescentes em medida socioeducativa; 

5. Monitoramento dos processos de adoção; 

6. Monitoramento do Orçamento Público. 
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Sugerimos um Instrumental de Sistematização para o Acompanhamento das Ações do 

Plano Decenal: 

 

Objetivo Ação Meta Prazo de  

execução 

Monitoramento Etapa 

realizada 

Percentual 

meta 

atingida 

Justificativa 

    Indicador 

resultado 

planejado 

Indicador 

resultado 

atingido 

   

    

 

     

  

 

Abaixo sugerimos um Cronograma do Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação 

do Plano Decenal: 

 

Ação 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Implementação do 

Plano Decenal 

X          

Acompanhamento 

das Ações 

X X X X X X X X X X 

Monitoramento das 

Avaliações 

  X  X  X  X  

Avaliação Final          X 

Atualização do 

Marco Situacional  

         X 
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9. Anexos 

9.1 – Proposta de Cronograma - ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL 

MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 

FRANCO DA ROCHA – 2018 

Data  Atividade 

07/03/2018 Apresentação da Proposta a SADS 

22/03/2018 Apresentação da Proposta ao CMDCA 

04/04/2018 1ª Reunião da Comissão Municipal - Apresentação da Proposta e de Dados 

Oficiais para início da construção de Diagnóstico Municipal da Área da 

Criança e do Adolescente 

13/04/2018 Análise da realidade frente aos dados oficiais apresentados – Início do 

levantamento de dados por segmentos representados na Comissão - 

Questionário 

02/05/2018 Oficina do Panorama Municipal de Serviços voltados à Infância e 

Adolescência por áreas 

16/05/2018 Continuidade do Panorama e análise dos avanços / lacunas na Política 

Municipal da Criança e do Adolescente 

06/06/2018 Análise da interface dos Planos existentes em Franco da Rocha e as Metas do 

Plano Decenal de Direitos Humanos 

20/06/2018 Continuidade da análise de interface dos Planos e Metas 

04/07/2018 Oficina de apresentação de propostas frente às metas e objetivos do Plano 

Decenal 

18/07/2018 Continuidade da Oficina de apresentação de propostas frente às metas e 

objetivos do Plano Decenal 

01/08/2018 Continuidade da Oficina de apresentação de propostas para o Plano Decenal 

e finalização das reuniões junto à Comissão  
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A definir Audiência Pública para Apresentação e Validação do Plano Decenal 

9.2 – Questionários para o levantamento da Rede de Serviços 

 

DADOS PARA O LEVANTAMENTO DO DIAGNÓSTICO – PLANO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

I. Sistema de Garantia de Direitos:  

 

Mapeamento: 

 da estrutura e funcionamento das Varas da Infância e da Juventude: se há Vara no 

município ou se este está vinculado à uma Comarca Sede;  se há equipe 

interprofissional previsto no Art. 150 do ECA e acompanhamento sistemático por 

parte da Vara dos seguintes aspectos: situação familiar das crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar; serviços de acolhimento ofertados na localidade;  se há 

cadastro atualizado das crianças e adolescentes que aguardam colocação em família 

substituta, articulado ao Cadastro Nacional;  

 da estrutura e funcionamento das Promotorias da Infância e da Juventude para: exigir 

ações voltadas a defesa dos direitos das crianças e adolescentes; o acompanhamento 

sistemático da situação familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar, em especial daqueles casos nos quais há indicação de destituição do poder 

familiar;  

 da estrutura e funcionamento do Conselho de Direitos e Conselhos Setoriais; 

 da estrutura e funcionamento do(s) Conselho Tutelar – CT; 

 da estrutura e organização de outros atores do Sistema de Garantia de Direitos, que 

sejam relevantes para a realidade local; 

 da existência de ações preventivas para evitar o afastamento da convivência com a 

família de origem.  

 Defensoria Pública: estrutura e organização, se é especializada para questões das 

crianças e adolescentes, perfil e dados dos atendimentos, articulação com a Rede de 

Atendimento, há integração operacional entre Judiciário, Ministério Público, 
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Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social para o atendimento ao adolescente 

a quem se atribua autoria de ato infracional. 

II. Rede de Atendimento 

Mapeamento dos equipamentos e serviços das diversas políticas públicas, que possam apoiar 

as famílias em sua função de cuidado e proteção de seus membros e fortalecer vínculos 

familiares e comunitários, contribuindo para a promoção dos direitos humanos. É importante 

que, sempre que possível, seja avaliado o atendimento à demanda existente e a qualidade dos 

serviços.  

 Rede de Saúde (Centros e postos de saúde, Equipes de Saúde da Família, Centro de 

Atenção Psicossocial, Centro de Atenção Psicossocial para à Infância e Adolescência 

(CAPSi), Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas 

(CAPSad), etc) 

 Rede de Educação (Estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental, 

médio, técnico e superior, Educação de Jovens e Adultos, etc) 

 Rede de Assistência Social (CRAS, CREAS, outros serviços de apoio sócio -familiar e 

de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários preventivos ao afastamento do 

convívio familiar, outros serviços de atendimento a famílias com situações de 

violência, demais serviços da rede de proteção social básica e especial) 

 Programas de transferência de renda (p.ex. Bolsa Família, BPC, programas municipais 

ou estaduais de transferência de renda, etc); 

 Programas de garantia da segurança alimentar (restaurantes populares, hortas 

comunitárias, etc) 

 Programas e políticas de trabalho (projetos de geração de trabalho e renda, capacitação 

profissional, encaminhamento para emprego, etc) 

 Programas e políticas de habitação (construção de moradia popular, “vale aluguel”, 

etc) 

 Programas, projetos e serviços não governamentais, que contribuam para o 

atendimento e/ou defesa de direitos de crianças, adolescentes e famílias  

 Outros que se mostrarem relevantes na realidade atual. 

 

III. Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes existentes no Município:  

 Levantamento das seguintes informações: 
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i. Número, localização e caracterização dos serviços de acolhimento existentes no 

Município, inclusive com indicação se são governamentais ou não governamentais; 

ii.  Modalidades de atendimento (casa-lar, casa de passagem, abrigo institucional, 

Programa de Famílias Acolhedoras, República, abrigo para adolescentes sem vínculos 

familiares, abrigos especializados no atendimento a crianças e adolescentes em 

situação de rua, entre outros);  

iii. Capacidade de Atendimento; 

iv. Infraestrutura e recursos humanos; 

v. Número e características das crianças e adolescentes acolhidos (idade, sexo, 

cor/etnia,se tem deficiência ou problemas de saúde, etc) ; 

vi. Tempo de permanência no serviço de acolhimento; 

vii. Serviços de Acolhimento destinado ao atendimento a Mulheres Vitimizadas 

acompanhadas de seus filhos; 

viii. Serviços de Acolhimento destinados ao acolhimento de adolescentes e jovens que 

estejam grávidas ou acompanhadas de seus filhos.  

 Número e características de crianças e adolescentes acolhidos fora do município, por 

falta de serviço ou vaga;  

 Número e características de crianças e adolescentes oriundos de outros municípios, 

acolhidos na rede local; 

 Se há serviços de acolhimento no município que está sob gestão do estado; 

 Fontes de financiamento dos serviços de acolhimento existentes; 

 Identificação de serviços cujas situações demandem apoio emergencial para o 

reordenamento (acompanhamento das famílias de origem para a reintegração familiar; 

infraestrutura física; recursos humanos; articulação com a rede socioassistencial e das 

demais Políticas Públicas; articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; 

adequação para o atendimento em pequenos grupos); 

 Motivos do afastamento do convívio familiar (violência doméstica; abuso sexual; 

exploração sexual; negligência; abandono; orfandade; uso e abuso de drogas; 

deficiência ou problemas de saúde, transtorno mental, pais privados de liberdade, 

situações ligadas à pobreza, etc) 



 

Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes Página 139 
 

 Caracterização das famílias de origem das crianças e adolescentes afastados do 

convívio familiar, observadas as variações de renda, arranjo familiar, meio rural ou 

urbano, situação de uso e abuso de substâncias, crianças filhas de mães presas, 

deficiência ou transtorno mental, e pertencimento étnico, dentre outros aspectos que se 

mostrarem relevantes na realidade local. 

 Situação das crianças e adolescentes junto à Justiça da Infância e da Juventude: 

número daqueles que estão com a situação regularizada e daqueles que aguardam 

colocação em família substituta; 

 Número médio de crianças e adolescentes que retornam ao convívio familiar por ano; 

 Número de crianças e adolescentes que permanecem em serviços de acolhimento em 

função da situação de pobreza de suas famílias de origem; 

 Principais dificuldades para o retorno ao convívio familiar; 

 Outros dados relevantes para a realidade local. 

 

IV. Situação das Crianças, Adolescentes e suas famílias no Município: 

 Dados demográficos do município, com informações sobre a população por faixa 

etária, situação de crianças e adolescentes (faixa de renda, composição familiar, 

pertencimento étnico, escolaridade, saúde, situação da habitação, etc); 

 Número e perfil das famílias inseridas nas diferentes políticas protetivas, ao ano, em 

relação à totalidade de famílias na mesma faixa de renda no mesmo território, 

observadas as variações de arranjos familiares, meio rural ou urbano e pertencimento 

étnico. 

 Dentre outras questões que se mostrarem relevantes para a realidade local. 

 

V. Diagnóstico da situação de famílias com crianças e adolescentes afastadas do convívio 

familiar ou situação de proteção social especial 

 Número de famílias que perderam a guarda temporária dos filhos, inclusive comparado 

com o número de famílias da população geral do município, observadas as variações de 

renda, arranjo familiar, meio rural ou urbano, pertencimento étnico, situação de uso e 

abuso de drogas, deficiência ou transtorno mental, dentre outros aspectos que se 

mostrarem relevantes na realidade local.; 

 Número de famílias com crianças/adolescentes em: a) acolhimento institucional b) 

programas de famílias acolhedoras c) situação de rua d) em medida socioeducativa, e 
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outras, comparado com o número de famílias do município, observadas as variações de 

renda, arranjo familiar, meio rural ou urbano, situação de uso e abuso de drogas, 

deficiência, transtorno mental, e pertencimento étnico, dentre outros aspectos que se 

mostrarem relevantes na realidade local.;  

 Número de famílias das crianças e adolescentes em: - acolhimento institucional, - 

programas de famílias acolhedoras, em situação de rua, medida socioeducativa, e outras, 

que estejam inseridas em programas de transferência de renda, em relação ao total de 

famílias inseridas nestes programas no município, inclusive observadas as variações de 

renda, arranjo familiar, meio rural ou urbano, situação de uso e abuso de drogas, 

deficiência, transtorno mental, e pertencimento étnico, dentre outros aspectos que se 

mostrarem relevantes na realidade local. 

 

VI. Boas Práticas: 

Mapeamento e caracterização de serviços, programas e projetos que tenham demonstrado 

resultados positivos na promoção do direito de crianças e adolescentes aos direitos 

humanos. Exemplos:  

 Serviços de Acompanhamento Sócio-Familiar com foco no fortalecimento de vínculos 

familiares e prevenção do afastamento do convívio familiar; 

 Oferta de atendimento em Serviços de Acolhimento de acordo com pressupostos das 

normativas e legislações vigentes; 

 Reordenamento de Serviços de Acolhimento já existentes; 

 Serviço de acompanhamento psicossocial das famílias de crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar; 

 Acompanhamento da família de origem no período pós-reintegração familiar; 

 Inclusão das famílias de origem em programas de inclusão produtiva/ geração de 

trabalho e renda / transferência de renda / habitação, saúde, educação incluindo a 

educação de jovens e adultos, etc; 

 Fortalecimento da articulação entre Serviços de Acolhimento, rede socioassistencial, 

rede de saúde, rede de educação, demais Políticas Públicas e Sistema de Garantia de 

Direitos; 

 Ações para o fortalecimento da autonomia de adolescentes e jovens e fortalecimento 

de seus vínculos comunitários; 
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 Dentre outras experiências existentes no município. 

 

VIII. Questões críticas: 

 Identificação de situações emergenciais que possam demandar apoio mais sistemático por 

parte do poder público e dos órgãos competentes, por apresentarem situações críticas 

como, por exemplo:  

 Ausência ou insuficiência da rede de políticas sociais básicas (saúde, educação, 

assistência sócia, trabalho, habitação, etc) 

 Ausência ou insuficiência de Serviços de Apoio sócio familiar; 

 Ausência ou insuficiência das instancias do Sistema de Garantia de Direitos; 

 Ausência ou insuficiência de Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

que possa atender a demanda local, quando esta existir; 

 Crianças e adolescentes acolhidos em outros municípios, sem que haja trabalho 

sistemático para a reintegração familiar, desenvolvido com a participação de ambos os 

municípios; 

 Serviços de acolhimento que precisem ser reordenados – grandes grupos, exclusivos 

para o atendimento a crianças e adolescentes com deficiência; com infraestrutura 

precária; com número insuficiente de profissionais ou com profissionais não 

capacitados; apartação do convívio social; separação de grupos de irmãos; falta de 

acompanhamento à família de origem com vistas à reintegração familiar; média de 

tempo de abrigamento muito longa; crianças “esquecidas” nos abrigos, sem 

acompanhamento técnico ou judicial; etc; 

 Falta de articulação efetiva entre os diversos atores da rede e do Sistema de Garantia 

de Direitos; 

 Dentre outras situações existentes no município.  
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9.3 - Fotos das Reuniões da Comissão do Plano Decenal  
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