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ORIENTAÇÕES AOS MUNICÍPIOS GAÚCHOS SOBRE A PREPARAÇÃO DA 
9ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

Cronograma de base: 
 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(Novembro de 2014 até junho de 2015) 

Importante: As informações sobre a realização das Conferências Municipais ou Regionais, tão 
logo sejam definidas data e local, deverão ser repassadas ao CEDICA. 

IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(12 a 14 de agosto 2015) 

CONFERÊNCIAS REGIONAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(Setembro até outubro de 2015) 

X CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(14 a 18 de dezembro de 2015) 

 

TEMA CENTRAL: “POLITICA E PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FORTALECENDO OS 

CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE” 
 

O Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Rio Grande do 
Sul (CEDICA) emite a presente Orientação 
aos Municípios visando organizar o processo 
de organização da 9ª Conferência Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
a se realizar em Porto Alegre no mês de 
agosto de 2015, e a X Conferência Nacional 
DCA (14 a 18 de dezembro de 2015). De 
caráter deliberativo, assim como se espera 
das conferências municipais, as conferências 
têm como tema nacional: “POLITICA E PLA-
NO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FOR-
TALECENDO OS CONSELHOS DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE”. 

O Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente realiza a cada três 
anos a Conferência Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CNDCA, tendo 
como base as Conferências Municipais, 
Estaduais e do Distrito Federal. 

Estamos, enquanto pessoas, represen-
tativas de entidades e organizações públicas 
e não governamentais, desafiadas a estimu-
lar a plena participação. O CONANDA 
acredita, e o CEDICA também, que a reali-
zação das conferências, em todos os 
âmbitos, pautadas em torno do tema 

proposto, qualifica as discussões, conferindo 
maior legitimidade aos encaminhamentos e 
às deliberações em todos os níveis. 
       Com a finalidade de orientar a organi-
zação e incentivar o debate de algumas 
questões nos níveis Municipais e Estadual e 
de enriquecer as discussões da etapa nacio-
nal, o CONANDA, tendo, como base as nor-
mativas, documentos e planos nacionais dis-
poníveis no site: 
www.presidencia.gov.br/sedh/conanda, que a 
“X CNDCA se realiza no momento singular 
em que se comemoram os 25 anos do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, uma 
Lei e várias revoluções, que traz novos con-
ceitos, exigindo mudanças de paradigmas: 1. 
Crianças e adolescentes como sujeitos de 
direitos. É deixar de vê-los como mero ob-
jeto de intervenção do estado, família e soci-
edade; 2. Crianças e adolescentes como 
pessoas em condição peculiar de desen-
volvimento. Isso significa que devem ser cri-
ados, educados e assistidos de maneira inte-
gral e emancipatória de acordo com seu ciclo 
de desenvolvimento; 3. Crianças e Adoles-
centes como Prioridade Absoluta – marco 
referencial e legal para toda e qualquer dis-
cussão política e o reconhecimento do valor 
projetivo das novas gerações”.  
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Diante disso, o CEDICA entende como sendo de suma importância a união de esforços 
para que o Estado do Rio Grande do Sul participe, efetivamente, dessa construção. Para 
tanto, em conformidade com as orientações do CONANDA, o CEDICA firmou a Resolução de 
nº 115 de 30 de setembro de 2014, por meio da qual dispõe sobre a realização da IX 
Conferência Estadual, que acontecerá nos dias 12 a 14 de agosto de 2015 e, em seu artigo 
4°, define que as Conferências Municipais ou Regionais deverão se realizar de novembro 
2014 a 10 de junho de 2015 e os relatórios entregues, ou postados, até o dia 12 de junho de 
2015. 

 

 OBJETIVO GERAL 
 

Garantir a implementação da Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes, a partir do fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral na defesa do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
- Fortalecer a participação da Sociedade em geral, em especial, das próprias crianças e  
adolescentes, na formulação, monitoramento e avaliação da Política e Plano Decenal dos 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes; 
 - Fomentar a criação e fortalecimento dos espaços de participação de crianças e 
adolescentes nos conselhos de direitos, nos serviços, nos programas e nos projetos públicos 
e privados dentre outros, destinados à infância e à adolescência; 
- Propor estratégias1 que promovam o fortalecimento dos conselhos dos direitos da criança e 
do adolescente para a implementação da Política e do Plano Decenal dos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes; e  
- articular os agentes do sistema de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes 
para participarem da elaboração e implementação dos Planos Municipais Decenais, e 
Estadual, dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes; 
- Consolidar articulações regionais de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 
Adolescente, a partir da organização iniciada no Seminário Estadual de junho de 2014, 
organizado conjuntamente entre o CEDICA e a Escola de Conselhos do Rio Grande do Sul. 
 

ORGANIZAÇÃO: 

 
A responsabilidade pela organização das Conferências Municipais será do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria ou Órgão ao qual o 
Conselho Municipal está vinculado administrativamente em cada município2. 

                                                           
1
 A estratégia pode ser definida como o conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e os planos para 

atingir os objetivos postulados de forma a definir em que situação os conselhos se encontraste e a que situação se deseja 

alcançar. 
2
 Em cidades em que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não esteja ativo, a convocação da 

Conferência Municipal, ou adesão à organização regional, pode ser chamada pela Secretaria ou outro órgão municipal ao qual 

estejam vinculados administrativamente o Conselho Municipal e/ou o Conselho Tutelar. Nesse caso, preferencialmente a 

convocação se dará em conjunto com o Conselho Tutelar e órgãos existentes no município, como CRAS, CREAS e 

Secretaria Municipal de Educação. Inclusive, o próprio processo de construção da Conferência deve servir para a reativação 

do Conselho Municipal. E, desde o início dos trabalhos, o CEDICA e o Ministério Público da Comarca devem ser informados 

da situação para que apoiem o processo. 
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Nesse sentido, a IX Conferência Estadual se estruturará a partir das Conferências 
Municipais ou Regionais que se realizarão nos municípios ou grupos de municípios3, de modo 
que a mobilização pretendida possibilite maior representação e participação possível.  

 

 COMPETE AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE: 
 

- Convocar a Conferência Municipal, através de resolução aprovada em plenária; 
- Compor a Comissão Organizadora garantindo que crianças e adolescentes participem na 
proporção de 1/3 dos membros efetivos da comissão; 
- Divulgar na imprensa oficial e nos meios de comunicação locais, explicitando o objetivo, o 
local, a data e horário de realização da Conferência; 
- Prever a responsabilidade político-financeira para a realização do evento; 
- Acompanhar, fazendo acontecer, todo o processo de realização da Conferência; 
- Definir a pessoa responsável pela articulação e estrutura para que a delegação municipal 
participe da IX Conferência Estadual; 
- Encaminhar ao CEDICA, até 12 de junho de 2015; 

 O relatório da Conferência, conforme orientações, em anexo; 

 O quadro síntese das deliberações da Conferência Municipal, em anexo; 

 A lista de presença dos participantes da Conferência Municipal; 

 A lista dos delegados eleitos, conforme tabela anexa; 
 

 COMPETE À COMISSÃO ORGANIZADORA: 
 

a) Elaborar o Regimento Interno a ser aprovado no início da Conferência, pela Plenária. 
O Regimento Interno é um conjunto de normas e critérios que irão nortear os trabalhos da 
Conferência. Recomenda-se que constem os seguintes pontos: objetivo, temário, local, data, 
horário, metodologia, órgão promotor, participantes e critérios para a escolha dos Delegados à 
IX Conferência Estadual; 

b) Estabelecer o número de Delegados do Município para a IX Conferência Estadual, 
seguindo orientações do CEDICA (Tabela anexa). 

c) Definir critérios de escolha dos delegados para a IX Conferência Estadual, conforme 
orientações do CONANDA e do CEDICA; 

d) Normatizar as inscrições dos participantes da Conferência Municipal; 
e) Mobilizar toda da comunidade para participar da Conferência Municipal. 
f) Prever a assessoria necessária de modo a facilitar a reflexão, a discussão e a 

elaboração de diretrizes, conforme objetivo geral proposto para a Conferência. 
g) Propor a Programação da Conferência Municipal. 

OBS.: As proposições da Comissão Organizadora devem ser aprovadas em 
Plenária pelo Conselho Municipal DCA, a partir das propostas de sua Comissão 
Organizadora, em que devem participar também crianças e/ou adolescentes. 

 

 QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES NAS CONFERÊNCIAS: 
 

No planejamento da Conferência Municipal deve ser estabelecido um grupo de 
trabalho que irá organizar a participação de crianças e adolescentes, composto pelo próprio 
segmento, via representação e sob a orientação de adultos, envolvendo o maior número 
possível de crianças e adolescentes da comunidade, respeitando sua diversidade. As 
Secretarias de Educação e os CRAS, especialmente, devem ser buscados para suporte para 

                                                           
3
 Conforme orientações expressas neste documento. 
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pensar dinâmicas e linguagens adequadas para viabilizar diálogos efetivos entre crianças, 
adolescentes e adultos. 

Na programação da conferência, deve-se buscar a definição de momento específico em 
que o segmento criança e adolescente possa reunir-se, enquanto segmento social, para 
deliberar e discutir sobre suas demandas a partir dos eixos da conferência, garantindo uma 
maior apropriação da temática. Deve-se possibilitar, ainda, a definição de um espaço lúdico de 
convivência, respeitando-se suas peculiaridades de pessoa em desenvolvimento.  

As conclusões das deliberações do segmento criança/adolescente deverão ser 
apresentadas por representação própria (criança/adolescente) na plenária final, devendo as 
mesmas estar devidamente contempladas no Relatório da Conferência. 

 

 DOS DELEGADOS: 
 

O documento que credencia os delegados à IX Conferência Estadual (titulares e 
suplentes em ordem alfabética) deverá estar no CEDICA, até 12 de junho de 2015, através 
do preenchimento da planilha anexa ao presente documento, pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, obrigatoriamente. Os relatórios devem ser entregues 
impressos e assinados pelo representante legal do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, acompanhados das duas versões impresso e digital e não serão 
aceitos relatórios somente impresso ou apenas na versão digital. 

Para as Conferências Municipais ou Regionais que ocorrerem entre 1º e 10 de junho se 
aceitará que sejam enviados os documentos para o endereço eletrônico do CEDICA 
(cedica@sjdh.rs.gov.br) até o dia 12 de junho, mas os documentos físicos devem ser 
postados pelo Correio, ou entregues pessoalmente, até o dia 12 (sexta-feira), 18h. 

A definição do número de delegados à IX Conferência Estadual, tendo por base as 
Orientações do CONANDA, deverá obedecer às tabelas abaixo. 
 

 
Tabela de Critérios de Escolha de delegados para IX Conferência Estadual DCA: 

 

Conferência 
X 

População 

Nº mínimo 
de 

participantes 

Nº mínimo de 
delegados/as 

crianças e 
adolescentes 

Nº máximo de 
delegados/as 

crianças e 
adolescentes 

Nº mínimo 
de 

delegados 
adultos 

Nº máximo 
de 

delegados 
adultos 

Totais 

Mín. Máx. 

Até 5 mil 
hab. 

30 pessoas 1 2 2 4 3 6 

Entre 5 e 20 
mil hab. 

50 pessoas 2 3 4 6 6 9 

Entre 20 e 
100 mil hab. 

70 pessoas 3 4 6 8 9 12 

Entre 100 e 
200 mil hab. 

90 pessoas 4 6 8 12 12 18 

Municípios 
com mais de 
200 mil hab. 

120 pessoas 6 10 12 20 18 30 

 

Observações: 
 

1) Os municípios que não garantirem o número mínimo de participantes em suas 
conferências, conforme os contingentes populacionais acima, e desde que reúnam ao 
menos 60% desse, somente poderão eleger o número mínimo de delegados; 

mailto:cedica@sjdh.rs.gov.br
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2) Somente poderá ser eleita como delegada à IX Conferência Estadual pessoa presente 
na Conferência Municipal ou Regional; 

3) Os municípios devem garantir a equivalência entre o número mínimo e máximo de 
delegados adultos e crianças e adolescentes. Assim, por exemplo, se um município 
elege 12 delegados adultos deve eleger (e viabilizar a participação) de 4 crianças e 
adolescentes delegadas; 

4) Municípios que não viabilizarem a participação de nenhuma criança ou adolescente na 
condição de delegada terão seus delegados adultos credenciados na Conferência 
Estadual na condição de observadores, com direito à voz, mas sem direito a votar ou 
serem votados; 

5) Necessariamente, na representação adulta, haverá – no mínimo – um delegado 
representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou de 
sua Comissão de Reestruturação. Delegações que prevejam a participação de seis ou 
mais representantes adultos devem contemplar – no mínimo – dois delegados 
representantes do Conselho Municipal ou de sua Comissão de Reestruturação, 
necessariamente contemplando a paridade; ou seja: um representante do governo e 
um representante da sociedade civil; 

6) Os Conselhos Tutelares deverão, também necessariamente, serem contemplados na 
delegação de cada município, escolhidos entre seus pares na respectiva conferência; 

7) A partir da garantia da participação de uma criança/adolescente, um conselheiro 
municipal DCA e um tutelar4, deve-se buscar garantir também a participação de: 
 

a. Integrante de Fórum Municipal DCA, espaço de articulação da sociedade civil 
organizada, desde que existente e com reuniões regulares5; 

b. Profissional ligado ao atendimento à criança/adolescente das políticas setoriais 
de educação, saúde e assistência social; 

c. Profissional ligado à política setorial de segurança pública (Polícia Civil, Brigada 
Militar e/ou Guarda Municipal); 

d. Promotor de Justiça, Defensor Público, Juiz e Parlamentar. 
 

8) Na escolha de delegado(s) representante(s) do segmento criança/adolescente, 
deve ser observado que o(s) mesmo(s) não complete 18 anos até a data da 
Conferência Nacional; 

9) Independentemente da forma de realização da Conferência Municipal ou por grupo de 
municípios (regional), a escolha de delegados será sempre individualizada, por 
município, devendo ser observadas as definições da Tabela de Critérios de Escolha; 

10) Se o delegado titular tiver que ser substituído por suplente, a comunicação deverá 
estar no CEDICA até o dia 31 de julho de 2015, encaminhada pelo COMDICA ou 
Comissão Organizadora (caso de municípios que estejam reestruturando seus 
COMDICAs) do município. Não serão aceitas substituições, após esta data; 

11) Não será aceito o aproveitamento de vagas de um segmento inexistente no município 
para outro que tenha representação. Caso não haja decisão consensual ou majoritária 
em qualquer segmento (Conselho de Direito, Tutelar, Criança/Adolescente, entre 
outros), caberá à plenária da respectiva conferência decidir soberanamente. 

 

                                                           
4
 Municípios em que exista mais de um Conselho Tutelar deverão buscar a viabilização de mais delegados, preferencialmente 

de conselhos diferentes. Em municípios com três ou mais CTs, necessariamente deverão ser viabilizados pelo menos dois 

conselheiros tutelares na condição de delegados. 
5
 Nesse caso, atas das três últimas reuniões ordinárias devem acompanhar a documentação enviada ao CEDICA para 

habilitação das propostas e delegação. 
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Em anexo seguem duas planilhas para a indicação dos delegados à Conferência 
Estadual, sendo uma delas para os delegados Titulares e outra para os Suplentes. 

Quanto aos delegados Suplentes, deve ser apontado claramente o critério para sua 
chamada em caso de necessidade, que poderá se dar tanto na ordem de indicação na 
planilha, quanto na substituição vinculada a um determinado delegado (onde na 
impossibilidade de um determinado titular, será chamado o seu suplente específico). 

Nos relatórios, sintetizando as discussões das Conferências Municipais, não deverão 
constar às propostas aprovadas para execução em nível local, mas somente as propostas 
para os âmbitos estadual e nacional. Não serão aceitos os relatórios enviados apenas na 
versão digital (por e-mail ou por fax). Deverão ser enviados por postagem ou entregues 
diretamente na Secretaria Executiva do CEDICA. 

As despesas de locomoção, hospedagem e alimentação dos participantes da IX 
Conferência Estadual (em qualquer das modalidades) não serão custeadas pelo CEDICA e 
sim pelos municípios. 

Para subsidiar as discussões dos municípios e estadual segue, anexo, o Plano Decenal 
Nacional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Documento que deve ser 
discutido pela Comissão Organizadora, Conselho Municipal DCA, Tutelar e todos os agentes 
convidados a participar da Conferência Municipal ou Regional. 

Sugere-se que municípios que já tenham realizado suas conferências e estejam em 
desacordo com os critérios aqui estabelecidos, especialmente no tocante das composições de 
delegações e envio de relatórios e documentos, chamem plenária extraordinária deliberativa 
municipal com todos os participantes da conferência para deliberar coletiva e soberanamente 
sobre eventuais alterações necessárias. 

Colocamo-nos à disposição para maiores informações pelo telefone (51) 3288.6625, ou 
pelo fax (51) 3288.6670 e/ou pelo e-mail: cedica@sjdh.rs.gov.br. 
 
 

Plenária nº. 346 do CEDICA, em 18 de novembro de 2014. 
 

 
 
 
 

 
Presidente do CEDICA/RS 
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RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
I - Introdução  
(descrever de forma sucinta como foi a preparação e realização da Conferência Municipal 
incluindo a preparação dos adolescentes). 
 
II - Desenvolvimento dos Trabalhos Aspectos Positivos e Dificuldades/Problemas  
(durante o processo de realização da Conferência Municipal ou por grupos de municípios 
[regionais]). 
 
III - INFORMAÇÕES BÁSICAS  
(Participantes da Conferência Municipal) 
 
    1 - Participantes das conferências Municipais.  
 

Participantes 
Nº. total de participantes na Conferência 
Municipal ou por grupos de Municípios 

Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente 

 

Conselho Tutelar  

Crianças/Adolescentes  

Representantes do Poder Judiciário  

Representantes do Ministério Público  

Representantes da Defensoria Pública  

Representantes da Segurança Pública  

Representantes de Universidades  

Representantes do Fórum DCA  

Representantes de órgão Estadual ou 
Municipal de políticas de atendimento de 
criança e adolescente 
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Representantes de Conselhos Setoriais  

Parlamentares  

Profissional de educação com atuação direta 
com criança e adolescente; 

 

Profissional de saúde, com atuação direta 
com criança e adolescente. 

 

Profissional de assistência social, com 
atuação direta com criança e adolescente. 

 

Representantes de entidades de promoção, 
proteção ou defesa de direitos de crianças e 
adolescentes. 
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QUADRO SINTESE DAS DELIBERAÇÕES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
Eixos construídos a partir da IX Conferência Nacional DCA 

(Talvez o CONANDA envie novas orientações ao longo dos próximos meses.) 

EIXO        DIRETRIZES 

EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

1- 

2- 

EIXO 2 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS 
DIREITOS 

1 – 

2 – 

EIXO 3 – PROTAGONISMO E 
PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

1 – 

2 – 

EIXO 4 – CONTROLE SOCIAL DA 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

1 – 

2 – 

EIXO 5 – GESTÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

1 – 

2 – 
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Plano Decenal dos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes 

 

CONANDA, 2011 
 

EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

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. 

Objetivo Estratégico 1.1 – Promover o respeito aos 
direitos da criança e do adolescente na sociedade, de 
modo a consolidar uma cultura de cidadania. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 1.4 – Promover ações 
educativas de prevenção de violências e acidentes 
com crianças e adolescentes nas famílias e nas 
instituições de atendimento. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico - 1.6 – Fomentar a cultura da 
sustentabilidade socioambiental no processo de 
educação em direitos humanos com crianças e 
adolescentes. 

Diretriz 02 – Universalização do acesso a políticas 
públicas de qualidade que garantam os direitos 
humanos de crianças, adolescentes e suas famílias 
e contemplem a superação das desigualdades, 
afirmação da diversidade com promoção da 
equidade e inclusão social. 

Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 2.3 – Erradicar a fome e 
assegurar a alimentação adequada de crianças, 
adolescentes, gestantes e lactantes, por meio da 
ampliação de políticas de segurança alimentar e 
nutricional. 
Objetivo Estratégico 2.4 – Ampliar o acesso de 
crianças e adolescentes e suas famílias aos serviços 
de proteção social básica e especial por meio da 
expansão e qualificação da política de assistência 
social. 
Objetivo Estratégico 2.5 – Universalizar o acesso ao 
registro civil e a documentação básica de crianças e 
adolescentes e suas famílias. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 2.7 – Expandir e qualificar 
políticas de atenção integral à saúde de crianças, 
adolescentes e suas famílias. 
Objetivo Estratégico 2.8 – Universalizar o acesso e 
assegurar a permanência e o sucesso de crianças e 
adolescentes na educação básica, expandindo 
progressivamente a oferta de educação integral, com a 
ampliação da jornada escolar, dos espaços e das 
oportunidades educacionais. 
Objetivo Estratégico 2.9 – Implementar na educação 
básica o ensino da cultura afrobrasileira, africana e 
indígena, em cumprimentos das Leis de nºs 10.639/03 
e 11.645/08. 
Objetivo Estratégico 2.10 – Fomentar a interação 
social de crianças e adolescentes com deficiência 
auditiva, por meio do ensino da língua de sinais na 
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comunidade escolar, garantido sua inclusão no 
currículo da educação básica. 
Objetivo Estratégico 2.11 – Promover o acesso de 
crianças e adolescentes às Tecnologias de Informação 
e Comunicação e à navegação segura na Internet, 
como formas de efetivar seu direito à comunicação, 
observando sua condição peculiar de pessoas em 
desenvolvimento. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 2.14 – Universalizar o acesso de 
crianças e adolescentes a políticas culturais, que nas 
suas diversas expressões e manifestações considerem 
sua condição peculiar de desenvolvimento e potencial 
criativo. 
Objetivo Estratégico 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. 

EIXO 2 – PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 

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. 

Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 3.2 – Implementar políticas e 
programas de atenção e reabilitação de crianças e 
adolescentes acidentados. 
Objetivo Estratégico 3.3 – Estabelecer e implementar 
protocolos para a proteção de crianças e adolescentes 
em situação de emergências, calamidades, desastres 
naturais e assentamentos precários. 

Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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 sociais para 
prevenção e atenção a crianças e adolescentes 
usuários e dependente de álcool e drogas. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 3.9 – Ampliar e articular 
políticas, programas, ações e serviços para o 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes, com base no Plano Nacional temático. 
Objetivo Estratégico 3.10 – Definir e implementar 
políticas e programas de prevenção e redução da 
mortalidade de crianças e adolescentes por violências, 
em especial por homicídio. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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. 
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Objetivo Estratégico 3.14 – Implantar mecanismos de 
prevenção e controle da violência institucional no 
atendimento de crianças e adolescentes, com ênfase 
na erradicação da tortura. 

Diretriz 04 – Universalização e fortalecimento dos 
conselhos tutelares, objetivando a sua atuação 
qualificada. 

Objetivo Estratégico 4.1 – Implantar e aprimorar o 
funcionamento de conselhos tutelares em todos os 
municípios, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pelo CONANDA. 

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. 

Objetivo Estratégico 5.1 – Articular e aprimorar os 
mecanismos de denúncia, notificação e investigação 
de violações dos direitos de crianças e adolescentes. 
Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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. 

EIXO 3 – PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

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. 

Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 6.2 – Promover oportunidades 
de escuta de crianças e adolescentes nos serviços de 

atenção e em todo processo judicial e administrativo 
que os envolva. 
Objetivos Estratégico 6.3 – Ampliar o acesso de 
crianças e adolescentes, na sua diversidade, aos 
meios de comunicação para expressão e manifestação 
de suas opiniões. 

EIXO 4 – CONTROLE SOCIAL DA EFETIVAÇÃO 
DOS DIREITOS 

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. 

Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 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. 

EIXO 5 – GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DOS 
DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

Diretriz 08 – Fomento e aprimoramento de 
estratégias de gestão da Política Nacional dos 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 
fundamentadas nos princípios da indivisibilidade 
dos direitos, descentralização, intersetorialidade, 
participação, continuidade e corresponsabilidade 
dos três níveis de governo. 

Objetivo Estratégico 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. 
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Diretriz 09 – Efetivação da prioridade absoluta no 
ciclo e na execução orçamentária das três esferas 
de governo para a Política Nacional e Plano 
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes, garantindo que não haja cortes 
orçamentários. 

Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 9.2 – Estabelecer e implementar 
mecanismos de cofinanciamento 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 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. 

Objetivo Estratégico 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. 

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. 

Objetivo Estratégico 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. 
Objetivo Estratégico 11.2 – Universalizar o Sistema 
de Informação para Infância e adolescência - Sipia, 
mediante a co-responsabilidade do poder público, em 
articulação com outras bases de dados nacionais sobre 
crianças e adolescentes. 

 

 

 

Diretriz 12 – Produção de conhecimentos sobre a 
infância e a adolescência, aplicada ao processo de 
formulação de políticas públicas. 

Objetivo Estratégico 12.1 – Fomentar pesquisas no 
campo da promoção, proteção e defesa dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes, com a difusão 
pública de seus resultados. 
Objetivo Estratégico 12.2 – Identificar, apoiar e 
difundir práticas inovadoras no campo da promoção, 
proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes, visando o intercâmbio de experiências 
para o aperfeiçoamento de políticas públicas. 
Objetivo Estratégico 12.3 – Promover o intercâmbio 
científico, nacional e internacional, entre as instituições 
de ensino, pesquisa e extensão nos temas relativos a 
crianças e adolescentes. 

Diretriz 13 – Cooperação internacional e relações 
multilaterais para implementação das normativas e 
acordos internacionais de promoção e proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Objetivo Estratégico 13.1 – Incluir clausulas de 
proteção aos direitos da criança e do adolescente nos 
acordos multilaterais. 
Objetivo Estratégico 13.2 – Desenvolver de parcerias 
e cooperação técnica entre Estados para 
implementação da Convenção dos Direitos da Criança 
e adolescente. 
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