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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) aprovou
em 2014 o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cujo o objetivo é a
implementação de políticas públicas que concretizem os Direitos Humanos das crianças
e dos adolescentes.
O município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, criou uma Comissão Intersetorial
de elaboração, implementação e acompanhamento do Plano Decenal dos Direitos da
Criança e do Adolescente com Representantes do CMDCA, do Conselho Tutelar,
Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal
de Assistência Social, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal
de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Lar São Francisco de Assis e
representantes de Adolescentes com a finalidade de incentivá-los na participação social
na política pública municipal direcionada à criança e ao adolescente para os próximos
dez anos. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente contou com
a assessoria da Fundação Cândido Garcia do município de Umuarama-PR, para
realização de uma análise técnica do perfil demográfico, familiar e socioeconômico do
município, visando avaliar a realidade das crianças e dos adolescentes, de acordo com
os problemas que estão interferindo na sua sobrevivência e no seu desenvolvimento.
Este estudo proporcionou elementos de discussão e planejamento intersetorial dessa
política.
O Conselho iniciou os trabalhos de elaboração do Plano Decenal em junho de 2014,
definindo a Comissão para o estudo dos eixos norteadores de acordo com os direitos
fundamentais das crianças e dos adolescentes. Em seguida a Fundação Cândido Garcia
repassou à Comissão a análise dos mapas indicativos de acordo com a deficiência de
cada área.
Finalizando o processo de elaboração, a Comissão Intersetorial encaminhou e
apresentou ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o Plano
Decenal, para análise, discussão e aprovação e posteriormente publicização.

INTRODUÇÃO

PLANO DE AÇÃO

EIXO 1.DIREITO À VIDA E À SAÚDE
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EIXO 6. FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA
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ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Cruzeiro do
Oeste no Estado do Paraná, é um documento que estabelece um planejamento para os
próximos dez anos, implantando uma política intersetorial à efetivação das crianças e
adolescentes garantindo uma ação continuada independente de um plano de governo.
Este Plano tem por objetivo definir diretrizes, ações, metas, monitoramento e avaliação
à garantia de cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Este Plano poderá ser ajustado ao longo do tempo a fim de acompanhar a realidade
social por ser um processo dinâmico e flexível. Os esforços da sociedade civil e do
poder público para efetivação dos direitos da criança e do adolescente visam à garantia
dos direitos humanos para sua dignidade.

O Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Cruzeiro do
Oeste é um documento que estabelece um planejamentos a longo prazo, para os
próximos dez anos, unificando esforços da sociedade civil e poder público para
efetivação dos direitos criança e do adolescente.
O acompanhamento, monitoramento e avaliação serão realizados pela equipe técnica de
cada órgão envolvido, pela Comissão Intersetorial e pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, constantemente, verificando periodicamente se as
metas estabelecidas estão perto de serem atingidas.
O acompanhamento será contínuo, registrando as ações que foram propostas em cada
etapa, servindo de base para o monitoramento.
O monitoramento será essencial para acompanhar as metas e prazos de execuções e a
implementação das ações, visando pontuar se os resultados foram obtidos.
Em relação à avaliação, o processo será de análise para se avaliar se a efetivação das
políticas públicas foi alcançada no Plano Decenal.
Esse processo será avaliado a cada dois anos e encaminhado à Comissão Intersetorial,
contendo informações quanto ao cumprimento das metas de acordo com prazo previsto
no Plano de Ação, posteriormente a Comissão elaborará um relatório único e
encaminhará ao Conselho Municipal.
O Plano terá alterações conforme o acompanhamento das mudanças sociais e caso haja
necessidade no momento da avaliação, a fim de efetivara política pública da criança e
adolescente.
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EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

1

Desenvolver ações
de saúde através da
prática de exercícios
físicos adotados
como prevenção e
controle da
obesidade infantojuvenil.

AÇÕES

METAS

Estabelecer a prevalência de
sobrepeso, obesidade e fatores
demográficos e ambientais e
associados em escolares da
Rede Pública.

Investigar as
crianças e
adolescentes da
rede pública de
ensino municipal
através do PSE.

Implementar ações
intervencionistas direcionadas
ao controle de peso corporal,
por meio da investigação in loco
nos estabelecimentos de
ensino, com análise dos dados
encontrados na investigação
pelas equipes do PSE.

Orientar crianças
e adolescentes da
rede pública de
ensino do
município quanto
aos problemas de
saúde
estabelecidos
pela obesidade.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2015

2015

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO
Número de crianças
e adolescentes da
rede pública de
ensino
do Município
atendidos.

Número de
estudantes da rede
de ensino municipal
atendidas.
Mapa do trabalho
infantil publicado.

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

Anual

SMS/EAB

SMS

Anual

SMS/EAB

2019

SMS/CREAS

Orientar escolares quanto
aos problemas de saúde
estabelecidos pela obesidade.
2
Identificar as
demandas
de atendimento, nas
áreas de saúde e
Assistência, de
crianças
e adolescentes
usuárias de álcool e
outras drogas.

Desenvolver ações para
estimar incidências e
caracterizar perfil de crianças e
adolescentes usuários de álcool
e drogas atendidos na área da
saúde.

Projetar a
demanda no
município.

2015

Apresentação da
síntese quantitativa e
qualitativa sobre
crianças e
adolescentes
usuários
de álcool e/ou drogas
no município.

SESA/SEDS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

3

Estruturar a
Atenção Primária
à Saúde para
que esta seja
ordenadora do
cuidado, nas
Redes de Atenção
à Saúde

AÇÕES

METAS

Investir na melhoria da
infraestrutura e
de equipamentos das Unidades
de Atenção Primária Saúde da
Família (UAPSF),
estabelecendo
um padrão de ambiência para a
realização das atividades da
Atenção Primária à Saúde
(APS).

Ampliar e
reformar as
Unidades Básicas
de Atendimento ,
bem como fazer
aquisição de
materiais e
equipamentos
para a prestação
de serviços de
saúde a
comunidade em
geral.

Identificar possíveis vazios
assistenciais que possam surgir
na atenção primária, a fim de
orientar as prioridades de
investimento e reduzir
deficiências estruturais e de
acesso aos serviços.

Manter em 100%
a cobertura
populacional
estimadas pela
Atenção Básica.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2015

2015-2023

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Número de UBS
adequadas,
ampliadas e número
de equipamentos
adquiridos
conforme padrão de
ambiência

Percentual de
internações por
condições sensíveis
à APS..

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

2023

SESA

SMS

Anual

SMS/EAB

COSEMS/SMS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

AÇÕES

Melhorar o acesso e a qualidade
das ações e serviços de
atenção primária à saúde
3

Estruturar a
Atenção Primária
à Saúde para
que esta seja
ordenadora do
cuidado, nas
Redes de Atenção
à Saúde

Informar aos usuários do SUS a
importância de concluir o
tratamento médico e aderir
hábitos de vida saudável.

Implementar a Educação
Permanente
para as equipes da APS.

METAS

Reduzir em 1% ao
ano as
internações por
Condições
sensíveis
à APS, na
população
geral.

Conscientizar os
usuários do SUS
em prol de reduzir
as internações por
Condições
sensíveis
à APS.
Capacitar os
profissionais
que atuam na
atenção primária
à saúde,
observando as
especificidades de
gênero,
étnico-raciais e
geracionais,
bem como as
condições de
vulnerabilidade.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

A/C

A/C

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Percentual de
internações por
condições sensíveis
à APS.

Número de pacientes
informados e
conscientizados.

Número de
profissionais
de saúde
capacitados.

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

Anual

SESA

SMS

Anual

SMS

Anual

SESA

EAB

COSEMS/SMS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

Reajustar anualmente os
contratos de gestão entre
Regionais de Saúde/SESA e
municípios, com vistas ao
compromisso
dos municípios com a qualidade
e osresultados da atenção à
saúde.

Atualizar
anualmente o
contrato de
gestão.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2015-2023

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Município com
contrato de gestão
atualizado

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

Anual

SESA

SMS

Anual

MS,MEC,SESA,
SEED, SEES

Secretaria
Municipal de
Saúde e de
Educação

Anual

SESA

ASAJ/MS,
SMS

Anual

SESA

SMS

3

Estruturar a
Atenção Primária
à Saúde para
que esta seja
ordenadora do
cuidado, nas
Redes de Atenção
à Saúde

Implantar e Implementar o
Programa saúde na escola
(PSE)

Implantar e Implementar a
Caderneta de Saúde do
Adolescente

Desenvolver ações de
promoção e prevenção à saúde,
para crianças e adolescentes,
abordando o Risco
Cardiovascular (Diabetes,
Hipertensão Arterial Sistêmica,
Dislipidemia,Obesidade infantil,
entre outras).

Motivar e apoiar o
município a
Aderir ao PSE
anualmente.

Motivar e apoiar o
Município a aderir
ao PSE para
implantação da
Caderneta de
Saúde do
Adolescente.

Realizar
campanhas
educativas aos
profissionais das
unidades de
saúde do
município.

A/C

A/C

A/C

Números de escolas
aderidas

Número de
Adolescentes com
caderneta de saúde

Percentual de
Campanhas
Educativas
realizadas.

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

3

Estruturar a
Atenção Primária
à Saúde para
que esta seja
ordenadora do
cuidado, nas
Redes de Atenção
à Saúde

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

Implementar o Programa
Nacional de Suplementação de
Ferro (PNSF)

Desenvolver as
ações do PNSF
no município.

A/C

Números de crianças
matriculadas em
creches atendidas.

A/C

Percentual de
acompanhamento
das famílias
beneficiárias
e registro das
condicionalidades no
PBF.

Monitorar os municípios no
acompanhamento das famílias e
registro das condicionalidades
de saúde no Programa Bolsa
Família (PBF).

Monitorar a Situação Alimentar
e Nutricional de crianças e
adolescentes.

Atingir 85% de
acompanhamento
das famílias
beneficiárias
e registro das
condicionalidades
da saúde
no Programa
Bolsa Família
(PBF).

100% dos
profissionais do
municípios
realizando o
registro de
informações do
estado
nutricional de
crianças e
adolescentes no
SISVAN.

A/C

Percentual de registro
de informações do
estado nutricional de
crianças e
adolescentes no
SISVAN.

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

Anual

MS, SESA

SMS

Semestral

SESA, MDS,
MS

SEDS, SMS,
Assistência
Social

Semestral

MS, SESA

SMS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

AÇÕES

Garantir o funcionamento da
Rede Materno-infantil em todo
município.
4

Organizar atenção
materno infantil,
qualificando
o cuidado nas ações
do pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro ano de vida
das crianças do
município.

Implantar a estratificação de
risco para todas as gestantes e
crianças menores de um ano,
em todos os níveis de atenção,
observando as especificidades
e diversidades.

Constituir as referências para o
atendimento hospitalar e
ambulatorial para as gestantes,
conforme estratificação de risco
(habitual, intermediário e alto
risco), bem como de referência
ambulatorial para as crianças de
risco.

METAS

Reduzir a taxa de
mortalidade
infantil em relação
a 2014.
Manter ações de
saúde voltadas a
criança na
intenção de
manter os índices
do município sem
óbito infantil.

75% das
gestantes com
estratificação de
risco

75% das
gestantes
vinculadas aos
hospitais e
ambulatórios de
referência,
conforme
estratificação de
risco.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

A/C

A/C

2015-2018

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO
Coeficiente de
mortalidade Infantil

Coeficiente de
mortalidade Infantil

Percentual de
gestantes
e crianças com
estratificação de risco

Percentual de
gestantes
vinculadas aos
hospitais
e ambulatórios,
conforme
estratificação
de risco.

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

SESA

Comitês de
Prevenção de
Mortalidade
Materna e
Infantil

Anual

Anual

Anual

MS, SESA

Anual

SESA

SMS,
COSEMS

COSEMS,
Secretarias
Municipais de
Saúde
(SMS)

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

4
Organizar atenção
materno infantil,
qualificando
o cuidado nas ações
do pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro ano de vida
das crianças do
município.

AÇÕES

Investir em unidades
hospitalares,
ampliando o número de leitos de
UTI adulto e neonatal, nas
regiões que se fizerem
necessárias

METAS

Garantir leitos em
unidade de
terapia intensiva,
em unidade
de cuidados
intermediários
- UCIN, para cada
1.000 nascidos
vivos, conforme
parâmetros da
Portaria
Ministerial nº
930/2012.

Melhorar o acesso e a qualidade
das ações e serviços de
atenção materno-infantil,
observando as especificidades e
diversidades.

80,68% de RN de
mães com 07 ou
mais consultas de
pré natal.

Manter/Ampliar o programa
permanente de capacitação dos
profissionais envolvidos no
atendimento às gestantes e
crianças da rede de atenção
materno-infantil.

Profissionais de
saúde da APS
capacitados
para a atenção
materno infantil.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

A/C

A/C

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Número de UTINs e
UCINs implantadas,
conforme
parâmetros da
Portaria
Ministerial nº
930/2012.

Proporção de
nascidos vivos de
mães com 7 ou mais
consultas de prénatal.

Número absoluto de
profissionais da APS
capacitados

Anual

Anual

Anual

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

SESA

SMS

SESA

COSEMS,
Secretarias
Municipais de
Saúde
(SMS)

SESA

COSEMS,
Secretarias
Municipais de
Saúde
(SMS), ESSPPR

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

Ampliar os pontos de telessaúde
para apoiar os profissionais das
equipes de atenção primária.

Implantar mais um
ponto de
telessaúde no
município.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Número de pontos de
telessaúde

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

Anual

SESA

SMS

Anual

SESA, MS

SMS

4

Organizar atenção
materno infantil,
qualificando
o cuidado nas ações
do pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro ano de vida
das crianças do
município.

Ampliar as ações de incentivo
ao Aleitamento Materno.

Promover ações que visem
garantir a atenção em Saúde
Bucal, para as gestantes (PréNatal Odontológico) e crianças
até 36 meses (Puericultura
Odontológica).

80% das crianças
até quatro meses
de idade,
cadastradas no
SIAB, com
aleitamento
materno
exclusivo.

Acompanhar as
gestantes com
atendimento pelo
centro
odontológico.

A/C

A/C

Percentual de
crianças menores de
quatro meses,
cadastradas no SIAB,
com aleitamento
materno exclusivo.

Números de
gestantes
acompanhadas.

Secretarias
Municipais de
Saúde (SMS)
Anual

SESA

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

4

Motivar e apoiar o
hospital municipal que
realizam parto, na Rede
Materno-infantil/Rede
Cegonha (RC),
sensibilizando para o
credenciamento na
estratégia Hospital Amigo
da Criança.

Organizar atenção
materno infantil,
qualificando
o cuidado nas ações
do pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro ano de vida
das crianças do
município.

Acompanhar o RN de
Baixo peso mensalmente
até o 6º mês. Após o
sexto mês, acompanhar
a cada dois meses até
um ano de idade.

Implantar e implementar
a Estratégia Iniciativa
Hospital Amigo da Criança.

Implementar as ações de
Atenção Humanizada ao
Recém-Nascido de Baixo
Peso.

Implantar e implementar
a Estratégia de Atenção
Integrada às Doenças
Prevalentes na Infância AIDPI Neonatal.

Capacitar médicos e
enfermeiros da Atenção
Primária à Saúde (APS),
para detecção precoce e
tratamento efetivo das
principais doenças que
afetam a saúde das
crianças de 0 a 2 meses
de idade.

PRAZO
DE
EXECUÇ
ÃO

A/C

A/C

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Percentual de
maternidades ou
hospitais da RC
certificados.

Nº de crianças
acompanhadas.

Números de
profissionais médicos
e enfermeiros
capacitados.

RESPONSÁVEL

Anual

SESA

Anual

SESA, MS

Anual

SESA

CORRESPON
SÁVEIS

MS,
Secretarias
Municipais de
Saúde
(SMS)

SMS

MS, SMS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

100% dos RN com acesso para
realização do Teste do Pezinho
(diagnóstico precoce de 6
doenças congênitas).

100% dos RN com acesso ao
teste de coraçãozinho
(detecta alterações
cardiológicas)

4

Organizar atenção
materno infantil,
qualificando
o cuidado nas ações
do pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro ano de vida
das crianças do
município.

Implementar o
programa de Triagem
Neonatal.

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZ
RESULTADO
O

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

SESA

SMS

Percentual de
nascidos vivos que
realizam o teste do
pezinho.

A/C

100% dos RN com acesso para
realização do Teste do Olhinho
(teste do reflexo vermelho, para
diagnóstico precoce de
alterações visuais).

Percentual de
nascidos vivos que
realizam o teste do
coraçãozinho.

Anual
Percentual de
nascidos vivos que
realizam o teste do
reflexo vermelho.

100% dos RN com acesso ao
Teste da lingüinha (Diagnóstico
de Anquiloglossia).

A partir de
2015.

Percentual de
nascidos vivos que
realizam o Teste da
Linguinha.

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

Implementar o programa de
Triagem Neonatal.

100% das
gestantes com
acesso para
realização do
teste da
Mãezinha.
(detecção de
variantes de
Hemoglobina a
fim de
diagnosticar

4

Organizar atenção
materno infantil,
qualificando
o cuidado nas ações
do pré-natal, parto,
puerpério e do
primeiro ano de vida
dascrianças do
município.

Fortalecer e
qualificar as ações
de Vigilância em
Saúde.

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Percentual de gestantes
que realizaram o teste
de detecção de
variantes de
hemoglobina.

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

Anual

SESA

SMS

Anual

SESA

SMS

Anual

SESA

hemoglobinopatias)

Padronizar a Carteira de Saúde
e de Vacinação da Criança.

5

PRAZO DE
EXECUÇÃO

Manter nas unidades
da rede de saúde a
notificação da violência
doméstica, sexual e outras
formas de violência, contra
crianças e adolescentes.

Implantar a
Carteira de Saúde
e de Vacinação
da Criança, em
todo o
Município.

Profissionais de
saúde
capacitados, para
notificação de
violência, nos
serviços de
saúde, educação.

A/C

A/C

Percentual de
crianças com carteira
de saúde e vacinação

.Percentual de
unidades de saúde,
com serviço de
notificação de
violência implantado.

SMS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

Manter nas unidades
da rede de saúde a
notificação da violência
doméstica, sexual e outras
formas de violência, contra
crianças e adolescentes.

Ampliar o número
de notificações,
contra crianças e
adolescentes.

5
Fortalecer e
qualificar as ações
de Vigilância em
Saúde.

Atingir, na rotina, cobertura
vacinal preconizada pelo
Programa Nacional de
Imunização - PNI/MS, em
menores de 01 ano de idade.

Cobertura vacinal
de90% BCGs e
Rotavírus,95%
Antipoliomielite,
Pentavalente
(DTP + Hib
+Hep.B),
Meningocócica C
e
Pneumocócica 10
Valente,
100% Febre
Amarela.

95% Tríplice Viral
(SCR).

PRAZO DE
EXECUÇÃO

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO
Número de
notificações de
violências contra
crianças e
adolescentes.

Anual

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

SESA

SMS

Taxa de Cobertura
Vacinal em crianças
com um ano de
idade.
A/C
Anual

Taxa de Cobertura
Vacinal em crianças
atéum ano de idade,
com avacina tríplice
Viral (SCR).

SESA

MS Secretarias
Municipais de
Saúde
(SMS)

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

5
Fortalecer e
qualificar as ações
de Vigilância em
Saúde.

AÇÕES

Informar e sensibilizar
os gestores municipais, por
meio daComissão Intergestores
Bipartite (CIB), sobre o impacto
epidemiológico da cobertura
vacinal homogênea e das
campanhas de vacinação,
no Programa Nacional
de Imunização (PNI/MS)
e supervisionar e apoiar
tecnicamente as ações
do Programa Nacional de
Imunização (PNI/MS) no
Município.

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

80% de
homogeneidade
de
cobertura vacinal,
do PNI/MS
Atingir coberturas
vacinais
preconizadas pelo
PNI/MS
nas campanhas
nacionais
de vacinação
contra a
poliomielite.

Acompanhar das crianças
e adolescentes do município
vivendo com HIV/Aids.

100% das crianças
e adolescentes com
acompanhamento
da Vigilância
Epidemiológica.

Realizar o acompanhamento
dasgestantes com
HIV/AIDS/Sífilis,para eliminação
da Transmissão
Vertical de Sífilis e HIV.

Apoiar 100% das
gestantes do
município com
HIV/AIDS/Sífilis,
para eliminação da
Transmissão
Vertical de Sífilis e
HIV.

A/C

A/C

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Taxa de Cobertura
Vacinal em crianças
atéum ano de idade.

Números de crianças e
Adolescentes
Acompanhados

Percentual de
crianças menores de
5 anos com HIV/AIDS.
Incidência de Sífilis
Congênita.

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

Anual

SESA

MS
Secretarias
Municipais de
Saúde
(SMS)

Anual

SESA

SMS

Anual

SESA

SMS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

Manter o Hospital
Municipal inserido
na Rede de
Atenção
Maternoinfantil
do Paraná, com
Comitê
de Prevenção de
Mortalidade
Materna e Infantil
.

A/C

Ampliar o acesso a atenção em
saúde mental, de crianças e
adolescentes.

Integrar na rede
de assistência
profissionais de
referência para
atendimento de
crianças e
adolescentes.

2015-2023

Capacitar profissionais de saúde
e professores para identificar e
abordar com os adolescentes os
fatores de risco para o uso de
álcool, tabaco e outras drogas.

Profissionais de
saúde e
professores das
escolas
capacitados

A/C

AÇÕES

5
Fortalecer e
qualificar as ações
de Vigilância em
Saúde.

6

Manter o Comitê de Prevenção
de Mortalidade Materna e
Infantil no âmbito
Municipal e Institucional/Hospital
vinculado à Rede de Atenção
Materno-infantil do Paraná.

Implantar e
implementar a Rede
de Atenção à Saúde
Mental.

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

Anual

SESA

SMS

Número de
profissionais para
referência

Anual

SESA, SEED

SMS

Números de
profissionais
capacitados

Anual

SESA

SMS

Número de profissionais
para referência

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 1: DIREITO À VIDA E À SAÚDE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

Capacitar profissionais que
atuam na Atenção Primária à
Saúde (APS), para atenção à
saúde da criança e adolescente
com deficiência.

Profissionais que
atuam na APS
capacitados para
atenção à saúde
de criança e
adolescente com
Deficiência.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Números de
profissionais
capacitados

Anual

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

MS,SESA

SMS

7
Implementar a Rede
da Pessoa com
Deficiência.

Capacitar profissionais que
atuam na Atenção Primária à
Saúde (APS) e na Urgência e
Emergência, para atenção à
saúde de crianças
e adolescentes com Doença
Falciforme.

Profissionais que
atuam na APS e
na urgência e
emergência
capacitados para
atenção à saúde
de criança e
adolescente
com Deficiência.

Capacitar profissionais de
estabelecimentos hospitalares e
de unidades de atendimento
para Atenção Integral à
Saúde de Crianças,
Adolescentes e suas Famílias
em Situação de
Violências.

Profissionais de
saúde de
estabelecimentos
hospitalares e
das unidades de
Saúde,
capacitados.

MS,SESA
A/C

Números de
profissionais
capacitados

Anual

SMS

8
Implantar e
Implementar ações
de Atenção à Saúde
das crianças,
Adolescentes e
Famílias em
Situações de
Violência

A/C

Percentual de
profissionais de
estabelecimentos
hospitalares e
unidades de saúde
capacitados.

Anual

SESA

SMS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

EIXO 2: DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
OBJETIVO

AÇÕES

1

Caracterização e análise
das violências contra a
criança e o adolescente
a partir dos dados
oficiais do governo do
Estado disponibilizados,
com a construção
de séries históricas
referentes aos periodos:
2012-2014, 2015-2017 e
2018-2020.

Conhecer a
realidade e
acompanhar a
evolução dos
dados, visando
aprimorar as ações
no Enfrentamento
às Violências
contra Crianças e
Adolescentes.

Realizar diagnóstico
sobre as violências contra
crianças e
adolescentes, visando
complementar os dados
oficiais.

Levantar e consolidar dados dos
Censos IBGE 2010 e 2020,
mapeando o número de
crianças e adolescentes
ocupadas no mercado de
trabalho.

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

100% dos dados
disponíveis
processados e
Analisados.

2015
2018
2021

Realizar 3
diagnósticos
complementares.

2016
2019
2022

Diagnósticos
publicizados.

2016
2022

Mapa do trabalho
infantil publicado.

Publicar mapa do
trabalho infantil
com a atualização
dos dados com as
informações
divulgadas de
2010 e 2020.

Porcentagem de
dados disponíveis
processados e
Analisados.

Trienal

Trienal

2016

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

SMAS

SEDS

SMAS

IPARDES,
Universidades
CMDCA

Gestão da
Política
Proteção e
Defesa
dos Direitos

SMAS

IPARDES,
Universidades
CMDCA

Gestão da
Política
Proteção e
Defesa
dos Direitos

Gestão da
Política
Proteção e
Defesa
dos Direitos

EIXO 2: DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

SMAS

CMDCA

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Número de
campanhas
realizadas.
2

Sensibilizar e
mobilizar a população
sobre a temática da
violência contra
crianças e
adolescentes,
fortalecer e divulgar
canais de denúncia,
visando diminuir a
subnotificação da
violência contra
crianças e
adolescentes.

Realizar campanhas educativas
de sensibilização e orientação
para a não violência e
divulgação dos canais de
denúncia “181” e “Disque 100”.

Realizar
campanhas
anuais.
Anual

Aumentar em
aproximadamente
10%
o número de
registros
dc denúncias
através do disque
100.

Endurecimento dos alvos
através de campanhas
educacionais.

Reduzir os índices
de violência
contra crianças e
adolescentes no
município.

Número de inserções
de campanha nos
meios de
comunicação (TV,
rádio).

Anual

Gestão da
política

Quantidade de
materiais impressos

Número de registros
recebidos no ano em
relação ao ano
anterior.

2016-2023

Número de registros
policiais (BOU) e
inquéritos policiais
(IPs).

Policia Civil
Anual

Promoção de
Direitos

EIXO 2: DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

3
Estruturar e fortalecer
as comissões de
enfrentamento a
violência contra
crianças e
adolescentes e os
trabalhadores que
atuam nas ações do
Plano Estadual de
Enfrentamento às
Violências.

4
Qualificar os serviços
de medidas
socioeducativas em
meio aberto.

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

Anual

SMAS

CMDCA

Anual

SMAS

CMDCA

Gestão da
Política

Bienal

SMAS

CMDCA

Gestão da
Política

Número de
capacitações
realizadas.
Ofertar capacitação continuada
para enfrentamento das
violências direcionadas aos
trabalhadores das instituições
que compõem as comissões e
redes de proteção.

2 cursos de
capacitação (um
por ano) com
representação de
100% dos
trabalhadores.

Anual

Número de
participantes em cada
participação.

Gestão da
Política

Número de
municípios
representados.

Assessorar e capacitar os
municípios para garantia da
execução dos serviços da LA e
PSC e efetivo funcionamento
das Comissões Municipais de
SINASE.

Cofinanciar serviços de LA e
PSC readequando os serviços
conforme normativa vigente.

100% dos
técnicos que
executam as
medidas em meio
aberto com os
profissionais
capacitados.

100% de
cofinanciamentos
para execuçãodas
medidas em meio
aberto, que
cumpram as
normativas
vigentes
cofinanciados.

Número de
capacitações
realizadas.
A/C

2016
2018
2020
2022

Número de
participantes.

Cofinanciamento.

EIXO 2: DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

MDS, SEDS
5
Fortalecer os
municípios para o
acompanhamento
especializado de
crianças e
adolescentes em
situações de violência
e suas famílias.

Construção de 01
CREAS
Cofinanciamento de estruturas e
dos serviços de média
complexidade executados nos
CREAS.

100% de
confinamento
fundo a fundo dos
serviços da média
complexidade.

2015

SMAS, Prefeitura
Municipal

Município
cofinanciado

Anual

SMAS

MDS, SEDS

Gestão da
Política

Anual

SMAS

CMAS

Gestão da
Política

2015

2016

Gestão da
Política
Gestão da
Política

01 CREAS construído

6
Promover autonomia
das famílias em alta
vulnerabilidade
implicando na
efetivação da
dignidade das
crianças e dos
adolescentes.

Cofinanciamento e/ou
assessoramento técnico
aomunicípio para realizar o
acompanhamento intersetorial
das famílias em situação de alta
vulnerabilidade social, através
do Plano de Ação Familiar.

100% das famílias
em alta
vulnerabilidade
social, com Plano
de Ação Familiar
realizado.

2016
Número de famílias
em situação de
vulnerabilidade
social, com Plano de
ação Familiar
realizado.

EIXO 2: DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

Realizar no
mínimo 2
capacitações
anuais para os
atores envolvidos.

A/C

Capacitar todos
os técnicos do
município
envolvidos no
Bolsa Família.

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

7
Promover autonomia
das famílias em alta
vulnerabilidade,
implicando na
efetivação da
dignidade das crianças
e dos adolescentes

8
Mobilizar e monitorar a
gestão municipais na
busca ativa de inclusão
de famílias em
situação de pobreza no
Cadastro Único, na
atualização e revisão
cadastral, no
acompanhamento
familiar, no
cumprimento das
condicionalidades do
Programa Bolsa
Família e no
acompanhamento da
oferta de ações
complementares.
9
Proporcionar a
execução das medidas
socioeducativas de
privação e restrição de
liberdade promovendo
a garantia dos direitos
dos adolescentes.

Realizar capacitação continuada
dos atores envolvidos no
atendimento às famílias em
situação de alta vulnerabilidade
com plano de ação familiar
realizado conforme previsto no
Plano Municipal de Capacitação
dos Trabalhadores do SUAS

Capacitar e assessorar
tecnicamente a gestão
municipal do Cadastro Único e
do Programa Bolsa Família,
conforme previsto no Plano
Municipal de Capacitação dos
Trabalhadores do SUAS.

Articular a rede de atendimento
municipal a família e a
comunidade com vistas à
inserção social e comunitária do
adolescente após o
cumprimento da medida
socioeducativa de privação ou
restrição de liberdade.

Diminuição de da
reincidência em
regime fechado.
A/C

Número de
capacitações
realizadas

Número de técnicos
capacitados.

Porcentagem de
reincidência atual em
relação ao ano
anterior.

Anual

SMAS

Anual

SMAS

Anual

SMAS

Gestão de
Política

MDS, SEDS

Gestão da
Política

Gestão da
Política
Proteção e
Defesa dos
Direitos

EIXO 2: DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
MONITORAMENTO
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

Elaboração do Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo.

Um plano
Municipal
elaborado.

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

2015

Plano elaborado.

2015

2016
2019
2021

Recursos recebidos.

2017
2020
2022

CORRESPON
SÁVEIS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

SMAS

SMS, SME,
SETS, CT

Gestão da
Política

SMAS

SEDS,
CEDCA

Gestão da
Política,
Promoção
dos Direitos

RESPONSÁVEL

10
Elaboração de Planos
de Ações
intersetoriais para
atendimento
socioeducativo.

11
Dar condições para a
melhoria do
atendimento ofertado
a crianças e
adolescentes com
deficiências e
transtornos mentais
nas entidades não
governamentais.

Apoiar, através de
cofinanciamento, as entidades
que atuam no atendimento
direto a crianças e adolescentes
com deficiência e transtornos
mentais, mediante apresentação
de projetos.

Cofinanciar no
mínimo uma
entidade não
governamental.

EIXO 3: DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
OBJETIVO

1
Reordenar os
serviços
de acolhimento para
crianças e
adolescentes.

AÇÕES

METAS

Cofinanciamento para
aprimoramento dos serviços de
acolhimento de crianças e
adolescentes, com foco na
reintegração familiar de crianças
e na construção de autonomia
dos adolescentes.

100% da
instituição de
acolhimento que
esteja dentro das
normativas, com
financiamento
garantido

Fiscalizar e acompanhar a
instituição que executa a
medida protetiva de acolhimento
institucional quantos as
diretrizes do Estatuto da Criança
e do Adolescente e
OrientaçõesTécnicas, visando
garantir proteção integral da
criança e do adolescente e a
superação do modelo
assistencial institucional.
Orientar a instituição que
executa medida protetiva de
acolhimento institucional quanto
as diretrizes do Estatuto da
Criança e do Adolescente e
OrientaçõesTécnicas, visando
garantir proteção integral da
criança e do adolescente e a
superação do modelo
assistencial institucional.

Fiscalizar e
acompanhar
100% da entidade
de atendimento
que executam
medida protetiva
de acolhimento
institucional.

Orientar 100% da
entidade.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2014
2016
2018
2020
2022

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

RESPONSÁVEL

Entidade conveniada

Bienal

SMAS

2014-2023

Porcentagem das
entidades de
atendimento
monitoradas e
orientadas.

Anual

SMAS

A/C

Entidade orientada

Anual

CMDCA

CORRESPON
SÁVEIS

SEDS/CEDCA

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Promoção de
Direitos,
Gestão da
Política

Promoção de
Direitos

CMDCA E MP

Promoção de
Direitos

EIXO 3: DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
OBJETIVO

1
Reordenar os
serviços
de acolhimento para
crianças e
adolescentes.

AÇÕES

Monitorar e orientar as
entidades de atendimento que
executam
os serviços de acolhimento
institucional para adolescentes
sem possibilidade da reinserção
familiar, em relação à aquisição
da autonomia pessoal dos
acolhidos, assegurando seu
preparo para a vida adulta, com
a
obtenção do desenvolvimento
de
autogestão. autossustentação e
independência.

METAS

Diminuir a
permanência de
jovens em
entidades de
atendimento após
oalcance da
maioridade, em
face da conquista
da autonomia
pessoal.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Número de jovens em
entidade de
atendimento após a
maioridade.

Anual

RESPONSÁVEL

SMAS

CORRESPON
SÁVEIS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Promoção de
Direitos,
Gestão da
Política

EIXO 4: DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
MONITORAMENTO
OBJETIVO

AÇÕES

2
Promover o esporte
como ferramenta
educacional, através
de competições
esportivas, que
envolvam várias
modalidades, dando
oportunidade de
participação a um
maior número de
crianças e
adolescentes do
município.

3
Criar a cultura do
esporte, lazer e
atividade física na
criança e
adolescente,
garantindo uma
melhor qualidade de
vida através da
prática do exercício
físico.

Realizar os Jogos Escolares
Municipais para
Estabelecimentos de Ensino
Público e Estabelecimentos de
Ensino Privado que congreguem
crianças, adolescentes e jovens
do município.

Desenvolver de dois a três
projetos de Esporte
Participação/Lazer no município,
com ações voltadas ao
atendimento de crianças e
adolescentes.
Cofinanciar ações de
organizações governamentais
que oportunizem o acesso à
prática de atividade física nas
três manifestações esportivas
(educacional, rendimento e
participação), por meio da
implantação e implementação
de projetos.

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

INDICADORES DE
RESULTADO

Implantar novas
modalidades para
aumentar o
número de
alunos/atletas
participantes.

Número de
alunos/atletas
participantes

Manter o número
de
estabelecimentos
de Ensino Público
e Ensino Privado
participantes.
Fazer a inclusão
de pessoas com
necessidades
especiais.
Atingir, no
mínimo, 3% de
crianças e
adolescentes do
município.

Número de
estabelecimentos
públicos e privados
participantes.

A/C

RESPONSÁVEL

2014
2023
SMS

CORRESPON
SÁVEIS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Diretoria de
Esportes
Prefeitura
Municipal

Promoção de
Direitos

Diretoria de
Esportes
Prefeitura
Municipal

Promoção de
Direitos

Número de pessoas
com necessidades
especiais
contempladas.
Número de crianças e
adolescentes
atendidos no
município.

A/C
Cofinanciar pelo
menos 1
programa/projeto
de organizações
governamentais.

PRAZO

Número de
programa/projeto
executados no
município.

2014
2023

SME

EIXO 4: DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
MONITORAMENTO
OBJETIVO

AÇÕES

4
Preparar profissionais
da área de educação
física e esporte para
atuação em
programas esportivos
e de lazer para
crianças e
adolescentes do
município.

Capacitar profissionais de
Educação Física e Esporte para
atuarem em programas e
projetos do Esporte
Participação/Lazer no município.

METAS

Ofertar
capacitação para
os profissionais
de Educação
Física e Esporte
para atuar nos
projetos de
Esporte
Participação/Lazer.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

INDICADORES DE
RESULTADO

PRAZO

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

SME

Diretoria de
Esportes
Prefeitura
Municipal

Promoção de
Direitos

Diretoria de
Esportes
Prefeitura
Municipal

Promoção de
Direitos

Número de
profissionais da
educação
capacitados.
A/C

2014
2023

Desenvolver
novos projetos do
Esporte e Lazer
no município.

Número de novos
projetos
desenvolvidos no
município.

Inserir a essas
práticas, o maior
número de
crianças e
adolescentes de 6
a 17 anos do
município.

Número de crianças e
adolescentes de 6 a
17 anos do município.

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

5
Proporcionar a
democratização ao
acesso à prática
esportiva de crianças
e adolescentes,
oportunizando seu
desenvolvimento
integral, obedecendo
as fases de
aprendizagem,
fixação e
aperfeiçoamento.

Manter as modalidades
esportivas ofertadas: atletismo,
futebol de campo, futsal,
ginástica rítmica, handebol,
tênis de mesa e xadrez, e
implantar novas modalidades
esportivas, desenvolvidas no
contraturno escolar.

A/C

2014
2023

SME

EIXO 4: DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
OBJETIVO

6

Universalizar o
acesso à escola e o
direito à educação

AÇÕES

METAS

Ampliação da oferta de serviços
de apoio para atendimento
educacional de qualidade aos
alunos da Educação Especial.

Acesso à escola e aos
serviços de apoio a 100%
dos alunos.

Promoção de acesso e
permanência na escola e aos
serviços de apoio a todas as
crianças e adolescentes.

Atendimento de 100% das
crianças e dos
adolescentes no Ensino
Fundamental e Médio.

Contemplar na Proposta
Pedagógica das Escolas do
Ensino Fundamental e Centros
de Educação Infantil
atendimento às crianças e
adolescentes em situação de
itinerância.

Oportunizar acesso ao esporte e
lazer às crianças e
adolescentes.

Atendimento de 100% das
demandas educacionais
de alunos ciganos,
indígenas, nômades,
acampados, circenses e
artistas.

Atendimento a 100% das
escolas municipais com
atividades esportivas e de
lazer para as crianças e
adolescentes.

PRAZO
DE
EXECU
ÇÃO

A/C

A/C

A/C

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Número de serviços de
apoio da Educação
Especial.

Números de crianças e
adolescentes em idade
escolar matriculados.

Números de crianças e
adolescentes em situação
de itinerância atendidos.

Número de crianças e
adolescentes atendidos.

RESPONSÁ
VEL

CORRESPON
SÁVEIS

Anual

SME

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

Anual

SEED
SME

SEED
SME

Bienal

Anual

SEED
SME

SME

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Promoção de
Direitos

Promoção de
Direitos

Promoção de
Direitos
Gestão da
Política

Promoção de
Direitos

EIXO 4: DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
OBJETIVO

7
Manter o quadro de
profissionais de
educação da rede
pública municipal de
ensino capacitado e
atualizado.

8
Garantir a oferta da
jornada escolar na
Educação Básica séries iniciais por
meio de organização
curricular disciplinar,
considerando a
legislação estadual
vigente.

AÇÕES

METAS

Realização de formação inicial e
continuada para todos os
profissionais da educação da
rede pública municipal, de forma
presencial e a distância, em
todos os níveis, modalidades e
especificidades educacionais,
contemplando os sujeitos da
diversidade, incluindo conteúdos
afetos aos direitos humanos de
crianças e adolescentes.

100% de
profissionais da
Educação dos
estabelecimentos
de ensino da rede
pública estadual e
municipal.

Manutenção de programas
visando a ampliação da jornada
escolar na rede municipal.

Manutenção da oferta de
funcionamento das salas de
apoio à aprendizagem e salas
de recursos multifuncionais no
contraturno..

Atendimento de
75% das unidades
escolares com
oferta de
atividades
curriculares de
contraturno.

Atendimento de
100% das
crianças e dos
adolescentes que
apresentam
defasagem na
aprendizagem
e/ou
necessidades
especiais..

PRAZO DE
EXECUÇÃO

A/C

A/C

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Número de
profissionais da
educação
capacitados.

Número de escolas
com atividades
ofertadas em relação
ao número de
escolas existentes.

Número de alunos
atendidos em relação
ao número de
adolescente que
apresentaram
demanda.

Anual

Anual

Anual

RESPONSÁVEL

SEED
SME

CORRESPON
SÁVEIS

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

SME

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

SME

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Gestão da
Política

Promoção de
Direitos

Promoção de
Direitos

EIXO 4: DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

9

Oferta de atividades pedagógicas
articuladas ao currículo da base
nacional comum, organizadas
didaticamente no Projeto Político
Pedagógico e regulamentadas no
Regimento Escolar como forma
de ampliação de tempos, espaços
e oportunidades educativas.

Manutenção de
75% do número
de escolas que
oferecem
Educação em
Tempo Integral.

Garantir a oferta da
jornada escolar na
Educação Básica séries iniciais por
meio de
organização
curricular
disciplinar,
considerando a
legislação estadual
vigente.

10
Garantir espaços
físicos escolares
adequados às
necessidades
educacionais e
ampliar o número
de equipamentos e
mobiliários.

Construir, ampliar e recuperar
ambientes escolares de acordo
com a legislação vigente com
priorização de instituições de
ensino que afertam a educação
em tempo integral quanto a
equipamentos, mobiliários e obras
de engenharia.

Adequação da
estrutura física de
100% das
unidades
escolares que
ofertarem a
educação em
tempo integral,
sendo 50% até
2018 e o restante
até 2023.

Promoção de adaptações
arquitetônicas com acessibilidade,
aquisição de tecnologias
assistivas e mobiliários
adaptados, bem como das
questões relativas à prevenção de
situações de risco, emergência e
segurança na escola.

50% das escolas
com melhorias de
infraestrutura
implementadas.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

A/C

2014-2018

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRA
RESULTADO
ZO

Número de escolas que
oferecem Educação em
Tempo Integral.

Anual

Número de vagas
ofertadas na educação
de tempo integral em
relação ao número
existentes.
Anual

2019-2023

2014-2023

Número de escolas com
estrutura física adequada
em relação ao número de
escolas existentes.

Número de escolas
adaptadas em relação ao
número de escolas
existentes.

Anual

RESPONSÁVEL

SME

CORRESPON
SÁVEIS

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Promoção de
Direitos

SEED
SME

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

Promoção de
Direitos

SME

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

Promoção de
Direitos

EIXO 4: DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

Ampliação gradativa das
condições de acessibilidade e
segurança das escolas da rede
municipal de ensino.

100% das escolas
da rede municipal
de ensino
adequadas em
relação à
acessibilidade e
segurança contra
incêndio.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

10
Garantir espaços
físicos escolares
adequados às
necessidades
educacionais e
ampliar o número de
equipamentos e
mobiliários

11
Disponibilizar material
de apoio didático
para atendimento às
necessidades
educacionais.

12
Monitorar e avaliar os
projetos, programas e
serviços que atendem
às crianças e
adolescentes no
processo de
escolarização,
visando ao
aprimoramento
constante para a
garantia da qualidade
dos serviços
ofertados.

Planejamento orçamentário da
Secretaria Municipal de
Educação para disponibilização
de material de apoio didático,
priorizando conteúdos relativos
ao Estatuto, ao enfrentamento
às violências, preconceito,
discriminação, deficiências e
prevenção ao uso de
substâncias psicoativas.

Criar critérios de avaliação e um
instrumento específico para
avaliar os projetos, programas e
serviços que atendem às
crianças e adolescentes no
processo de escolarização.

Disponibilização
de 100% da rede
municipal

Aplicar o
instrumento de
avaliação em
100% dos
projetos,
programas e
serviços que
atendem às
crianças e
adolescentes ao
processo de
escolarização.

2014-2023

2014-2023

A/C

Número de escolas
com acessibilidade e
segurança contra
incêndio.

Número de materiais
distribuídos.

Número de projetos,
programas e serviços
avaliados.

Anual

Anual

Anual

SME

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

SME

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

SME

Parceiros
Conveniados e
de
Cooperação
Técnica

Promoção de
Direitos

Gestão da
Política

Gestão da
Política

EIXO 4: DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
OBJETIVO

AÇÕES

METAS

13

Ação educativa, oficinas de
criação, mediação,
sensibilização, interação de
arte-educação, nos museus
pertencentes à SEEC e também
no município dirigidas às
crianças e adolescentes das
redes pública e privada de
ensino.

Atingir um público
anual estimado de
50% de
adolescentes e
crianças e jovens
de município em
atividades nos
museus.

Proporcionar
formação artística e
cultural para crianças,
adolescentes e
jovens.

14
Fomentar atividades
artísticas para
crianças,
adolescentes e
jovens.

15
Implementar as
ações previstas no
Plano Estadual do
Livro, Leitura e
Literatura -PELLL.
16
Garantir o direito à
educação de crianças
e adolescentes que
necessitem de
cuidados
hospitalares.

Oficinas, com hora-aula
semanal de dança e teatro
contemplando as linguagens
artísticas, participando e
promovendo espetáculos: Grupo
Municipal de Dança, Grupo
Municipal de Teatro

Garantir e manter a Biblioteca
Cidadã do Município.
Proporcionar ações de incentivo
a leitura junto às redes de
ensino

Garantir atendimento hospitalar
às crianças e adolescentes
internados através do SAREH.

Atingir um público
anual em 50%

01 Projeto de
incentivo à leitura

Atender a
demanda
existente.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2014-2023

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

RESPONSÁVEL

Número de
atendimento nas
atividades ofertadas
no município.

Anual

Diretoria de
Cultura e Turismo

Anual

Diretoria de
Cultura e Turismo

SME / SEEC /
Prefeitura
Municipal

Anual

Diretoria de
Cultura e Turismo

SME / SEEC /
BPP /
Prefeitura
Municipal

Anual

SEED
SME

Número de
espectadores
participante nos
eventos promovidos
pelo município.

2014-2023

Número de
participantes.

A/C

Número de alunos
atendidos.

CORRESPON
SÁVEIS

SME / SEEC

SESA
Secretaria
Municipal de
Saúde

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Promoção de
Direitos

Promoção de
Direitos

Gestão
Política

Promoção de
Direitos
Gestão da
Política

EIXO 4: DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
OBJETIVO

17
Sensibilização de
crianças e
adolescentes sobre
cidadania e meio
ambiente

AÇÕES

METAS

Parceria com escolas e colégios
para formação sobre direitos,
deveres e conscientização da
importância da preservação do
meio ambiente, das
responsabilidades sociais, de
controle da criminalidade e da
participação na segurança, com
a finalidade da melhoria da
qualidade de vida de todos os
cidadãos.

Continuidade do
programa,
atendendo 100%
das demandas
quando solicitado.

Garantir a oferta de atendimento
nos Centros de Educação
Infantil da Rede Municipal

Atender a
demanda
existente.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

A/C

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Número de palestras
e cursos realizados
em relação à
demanda.

A/C

RESPONSÁVEL

Diretoria do Meio
Ambiente

CORRESPON
SÁVEIS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Promoção de
Direitos

18
Ampliar a oferta de
Educação Infantil de
forma a atender, até
2016, a 50% da
população de até 3
anos de idade.

2014-2016

Número de
atendimentos.

Anual

SME

Anual

CMDCA

Promoção de
Direitos
Gestão da
Política

19
Fomentar a
efetivação da Lei nº
12.796/2013, que
garante o
atendimento de 100%
das crianças na
Educação Infantil.

Estabelecer parceria com
Conselhos de Educação para
monitorar o cumprimento da lei.

Realizar duas
reuniões entre o
CMDCA e o
Conselho
Municipal de
Educação ao ano.

2014-2023

Número de reuniões
realizadas.

Gestão
Política

EIXO 5: DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO
OBJETIVO

1
Ampliar a oferta do
ensino técnico e
profissionalizante.

AÇÕES

METAS

Garantia do acesso e
permanência com êxito de
alunos com deficiência nos
cursos técnicos e de
qualificação profissional, bem
como sua inserção no mundo do
trabalho, considerando suas
habilidades, capacidades e
potencialidades.

Ampliação em
100% da oferta de
vagas de forma
gradativa,
contemplando as
pessoas com
deficiência.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2015-2023

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

Numero de ofertas de
vagas para pessoas
com deficiência

Anual

RESPONSÁVEL

SME

CORRESPON
SÁVEIS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Promoção de
Direitos

EIXO 6:FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
MONITORAMENTO
OBJETIVO

AÇÕES

1

Ofertar formação continuada em
nível básico, intermediário e
avançada após eleições
unificadas de CTs.

Fortalecer os CTs e
CMDCAs, através de
instrumentalização
técnica e melhoria
das estruturas para o
exercício de suas
atribuições.

Cofinanciamento ao município
para melhorias ou construções
de instalações físicas, aquisição
de equipamentos e mobiliários
para os CTs.

METAS

Capacitar 100%
dos conselheiros
do município,
após os
processos de
eleições
unificadas.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2016-2017
2020-2021

INDICADORES DE
RESULTADO

Número de cursos
ofertados.

PRAZO

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

2018
2022

SMAS

Universidades,
CMDCA

Gestão da
Política

CMDCA

Gestão da
Política

Número de
participantes.

Garantia de
repasses de
recursos ao
município,

2015
2018

Município
conveniado

2016
2019

SMAS

Constituir uma
equipe qualificada
específica para
acompanhamento
do Plano Decenal.

2014

Equipe constituída

2014

SMAS

2
Divulgar e
acompanhar a
implementação e
execução do Plano
Decenal dos Direitos
da Criança e do
Adolescente do
Município de Cruzeiro
do Oeste.

Estruturar equipe qualificada
específica para articular órgãos
municipais com vistas a
acompanhar informações,
produzir relatórios, planejar e
incorporar estudos para
monitoramento da Política da
Criança nos próximos 10 anos.

Gestão da
Política.

EIXO 6: FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
MONITORAMENTO
OBJETIVO

3
Sensibilizar, mobilizar
e formar crianças e
adolescentes quanto
a seu papel como
sujeitos de direitos na
construção de
políticas públicas e
na efetivação da
cidadania,
estimulando o
protagonismo juvenil.
4
Divulgar a política
municipal de garantia
de direitos e
sensibilizar a
população sobre os
direitos da criança e
do adolescente.

AÇÕES

Fomentar a participação de
adolescentes no CMDCA

Distribuir materiais
informativos, formativos e de
orientação sobre os direitos
das crianças e adolescentes
para o público em geral.

5
Estimular a
ampliação e o
fortalecimento da
participação da
sociedade civil.

Promover capacitação da
sociedade civil organizada
com foco no Controle Social
da efetivação dos direitos da
criança e do adolescente.

METAS

Ampliar a participação
do adolescente no
CMDCA inclusive por
meio das
videoconferências.

Elaborar, no mínimo,
um material a cada 2
anos, para ampla
distribuição.

Garantir participação
anuals dos
conselheiros nas
macrorregionais
sobre Direitos
Humanos de Crianças
e Adolescentes e
Sistema de Garantia
de Direitos,
envolvendo também a
rede de educação.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

2014-2017

Bienal

Anual

INDICADORES DE
RESULTADO

Número de
participantes
adolescentes nas
reuniões.

Número de materiais
elaborados e
distribuídos.

Número de
participantes nos
cursos.

RESPONSÁVEL
PRAZO

CORRESPON
SÁVEIS

2017

SMAS

CMDCA

Bienal

SMAS

CMDCA

Anual

SMAS

CMDCA

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Participação
de Crianças e
Adolescentes,
Gestão da
Política

Gestão da
Política

Controle
Social de
Efetivação
dos Direitos

EIXO 6: FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE

PRAZO DE
EXECUÇÃO

MONITORAMENTO
INDICADORES DE
PRAZO
RESULTADO

OBJETIVO

AÇÕES

METAS

6
Acompanhar o
Orçamento Público com
foco na Infância.

Acompanhar a evolução do
Orçamento Criança e
Adolescente.

Organizar
audiência a cada
quadrimestre,
para discussão do
orçamento.

2014-2023

Audiências realizadas

7
Acompanhar a execução
das ações do Plano
Decenal dos Direitos da
Criança e do
Adolescente do Paraná.

Incentivar a sociedade civil a
acompanhar o
desenvolvimento das ações
e metas estabelecidas no
Plano Decenal.

Publicizar
amplamente o
plano decenal.

2014-2023

Número de informes
sobre o plano
decenal

RESPONSÁVEL

CORRESPON
SÁVEIS

Bienal

SMAS

CMDCA

Anual

SMAS

CMDCA

EIXO
DIRETRIZES
NACIONAIS

Controle
Social de
Efetivação
dos Direitos

Controle
Social de
Efetivação
dos Direitos

8
Atuar através da
Comissão de defesa dos
Direitos da Criança e do
Adolescente e Idoso na
consecução das Metas
do Plano Decenal

Divulgar as ações
governamentais em relação
as políticas publicas voltadas
a criança e do adolescente.

Realizar em
eventos do
município as
ações voltadas a
criança e ao
adolescente.

A/C

Números de ações de
divulgação.

Anual

SMAS

CMDCA

Controle
Social de
Efetivação
dos Direitos

