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Ata da Plenária Ordinária nº. 465 do Conselho Estadual 1 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, 2 

realizada em 28 de janeiro de 2020. 3 

 Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de dois mil e vinte, deu-se 4 

início à Plenária Ordinária nº 465 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada Centro Administrativo Fernando Ferrari, 6 

Avenida Borges de Medeiros, n° 1501,11º andar, sala de reuniões da SJCDH, nesta 7 

capital, coordenada pela Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) 8 

Conselheiros(as): Mara Maria Valandro (SEDUC), Alana Pereira (PACRI), Elisandra 9 

Moreira (Fundação Proteção), Elser Quintana (Federação ACPM), Juliana Azevedo 10 

(SJCDH), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Charles Roberto Pranke 11 

(AMENCAR), Elói Gallon (Pastoral do Menor – CNBB), Lisiane dos Santos (UBEA), 12 

Andreia Rodrigues (DPE), Lúcia Flesch (USBEE) e Simone Romanenco (SEC). 13 

Justificaram Ausência: CRESS, BM (manhã), OAB e FASE. A presidente Lúcia 14 

solicitou que as comissões realizassem um breve relato das suas discussões. 15 

Comissão de Políticas Públicas: A conselheira Elisandra informou que a comissão 16 

analisou os relatórios das regiões funcionais 1 e 7 da parceria FPE 1821/2017. 17 

Apontaram a necessidade de os pesquisadores aprofundarem as informações 18 

coletadas, principalmente os dados qualitativos. Questionaram a participação de 19 

voluntários trabalhando no projeto. Comissão de Medidas Socioeducativas e de 20 

Proteção: A conselheira Simone informou que analisou o projeto “Oficinas Culturais 21 

e a Socioeducação na FASE”. Solicitou as seguintes informações sobre o projeto: 1) 22 

Esclarecimento quanto a suplementação de recursos apontada no projeto; 2) 23 

Registros fotográficos das oficinas informadas com a utilização dos instrumentos 24 

adquiridos no projeto; 3) Indicadores sobre a superlotação das unidades antes e 25 

depois da execução do projeto; 4) Justificativa sobre a devolução de recursos ao 26 

FECA. Apontou que em algumas oficinas haviam listas de presenças que não 27 

constavam as assinaturas dos jovens. Os apontamentos serão encaminhados a 28 

Fundação de Atendimento Socioeducativo – FASE/RS para que os esclarecimentos 29 

sejam apresentados na próxima plenária ordinária do CEDICA/RS. Importante 30 

destacar que da Comissão de Medidas Socioeducativas e de Proteção, somente a 31 

conselheira Simone estava presente. Comissão de Orçamento e Fundos: A 32 

comissão realizou proposição de ações para o Plano Estadual de Promoção, 33 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar no 34 

RS. Sugeriram três novas ações para o Eixo de Controle Social: 1) Criação de um 35 

portal da criança e do adolescente, que abranja todas as políticas e planos; 2) 36 

Implantar um sistema de monitoramento e avaliação de todos os planos de forma 37 

integrada; 3) Agenda conjunta entre todos os conselhos para tratar a pauta criança e 38 

adolescente na respectiva esfera de governo. Sugeriram uma nova ação para o Eixo 39 

da Participação: 1) Fomento à formação de fórum municipal e estadual de crianças e 40 

adolescentes. Sobre a Minuta de Resolução sobre os critérios de acesso ao do 41 

Fundo Estadual Para a Criança e o Adolescente. A comissão discordou do inciso III 42 

do Artigo  1°, bem como dos parágrafos 2°, 3° e 4°, porque restringem a participação 43 

de entidades da sociedade civil e da  administração pública dos municípios de 44 

pequeno porte. Sobre os relatórios das Regiões Funcionais 1 e 7 da parceria FPE 45 

1821/2017. A comissão questionou o trabalho dos assessores de forma voluntária, e 46 

também o número de municípios (79) que restam para aplicar a pesquisa. 47 

Comissão de Articulação e Mobilização: A conselheira Maria da Graça informou 48 
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que possui preocupação quanto a finalização do trabalho de campo da parceria FPE 49 

1821/2017. O conselheiro Charles informou que a finalização está prevista para o 50 

mês de fevereiro de 2020. Sobre o Plano de Ações do Plano de Convivência 51 

Familiar e Comunitária: A comissão realizou diversos apontamentos nos eixos 2, 3 e 52 

4, conforme Anexo I desta ata. Comissão de Legislação e Normas:  A conselheira 53 

Andréia apontou a falta de dados qualitativos nos relatórios das RF1 e 7 da parceria 54 

FPE 1821/2017. A conselheira Lisiane informou que os relatórios foram 55 

apresentados conforme o solicitado, porém considerou importante o fechamento dos 56 

dados. A comissão irá apresentar no turno da tarde, sugestões para as Ações do 57 

Plano de Convivência Familiar e Comunitária. Presentes no turno da tarde: Lúcia 58 

Flesch (USBEE), Ivonete Carvalho (DPGV), Juliana Azevedo (SJCDH), Elói Gallon 59 

(Pastoral do Menor – CNBB), Andreia Rodrigues (DPE), Charles Roberto Pranke 60 

(AMENCAR), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Arlindo de Oliveira (BM), Luisa 61 

Maciel (SEDAC), Simone Romanenco (SEC), Elisandra Moreira (Fundação 62 

Proteção), Alana Pereira (PACRI) e Mara Maria Valandro (SEDUC). A plenária foi 63 

retomada com as deliberações das atas 460 e 461/2019. Ata 460/19: A conselheira 64 

Elisandra solicitou que em todos os documentos do CEDICA que constar a sigla da 65 

Fundação de Proteção Especial, escreva-se FUNDAÇÃO PROTEÇÃO, pois a sigla 66 

FPERGS pertence a outro órgão. Em votação: 6 conselheiros favoráveis, 2 67 

abstenções e nenhum voto contrário. Ata 461/2019: Foram realizados apontamentos 68 

de redação na linha 161. Em votação: 9 conselheiros favoráveis, 2 abstenções e 69 

nenhum voto contrário. Foram distribuídos aos conselheiros o calendário das 70 

plenárias ordinárias do ano de 2020. Lúcia apresentou a proposta de antecipar para 71 

o dia 15 de dezembro a plenária ordinária do referido mês, devido as festas de final 72 

de ano. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 12 conselheiros presentes. 73 

Calendário de eventos 2020: Lúcia informou que a comissão de gestores se reuniu 74 

no dia 22 de janeiro e a Coordenadoria de Políticas para a Criança e o Adolescente 75 

apresentou o seu calendário de eventos. A ideia é que o CEDICA possa somar e 76 

realizar atividades conjuntas com a Coordenadoria, e consequentemente 77 

economizar gastos do orçamento público. Foram apresentadas as atividades 78 

previstas para cada mês, conforme Anexo II desta ata. Foi informado a necessidade 79 

de realizar o seminário orientador sobre os planos no mês de março, tendo em vista 80 

a ampliação do prazo de elaboração dos Planos Municipais Decenais dos Direitos 81 

de Crianças e Adolescentes e abertura do Edital FECA. A conselheira Luisa 82 

informou que a Secretaria de Estado da Cultura poderá somar nas atividades 83 

propostas. Solicitou a agenda eventos para que posso verificar a disponibilidade de 84 

espaços da SEDAC. Em votação calendário prévio de eventos 2020: Aprovado por 85 

unanimidade pelos 13 conselheiros presentes. A conselheira Juliana ressaltou que 86 

nem todas as atividades que estão no calendário de eventos foram propostas pela 87 

Coordenadoria, algumas atividades são responsabilidade do CEDICA em parceria 88 

com a Coordenadoria. O calendário de eventos será inserido no Plano de Ação e 89 

Aplicação do CEDICA/RS. Ficou acordada a criação de uma comissão de eventos 90 

que será composta pelas seguintes conselheiras: Lúcia, Ivonete, Luisa, Elisandra, 91 

Maria da Graça, Lisiane, Juçara e Juliana. Será verificada a possibilidade de 92 

participação dos/as seguintes conselheiros/as: Marta, Patrícia e Elói. Lúcia e Juliana 93 

apresentaram a minuta de programação que realizaram para o Seminário Estadual 94 

de Elaboração dos Planos Temáticos para o segmento Criança e Adolescente. Foi 95 

apresentado o Card da programação do Seminário sobre os planos, confeccionado 96 
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pela Assessoria de Comunicação da SJCDH. O Card foi aprovado por unanimidade 97 

pelos 13 conselheiros presentes. Foi proposto a inversão de pauta, pois não há 98 

quórum para deliberar sobre as minutas de resolução. O material institucional do 99 

CEDICA não será discutido nesta plenária, pois a conselheira Lisiane não 100 

encaminhou o mesmo ao conselho. Elisandra solicitou o parecer da prestação de 101 

contas para a gestora da parceria FPE 1821/2017, para verificar os valores exatos. 102 

Ações do CEDICA/RS para o Plano de Convivência Familiar e Comunitária: 103 

Foram realizados apontamentos e sugestões nos eixos 2, 3 e 4, conforme anexo I. 104 

Foi proposto colocar o Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, como 105 

responsável em todas as ações que o CEDICA for citado. Os objetivos 1.3 e 1.4 da 106 

diretriz 2 será revisado com o Comitê de Convivência Familiar e Comunitária, pois 107 

está fora de ordem. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 11 conselheiros 108 

presentes. Edital FECA – resoluções: Foi dialogado sobre a necessidade do 109 

CEDICA elaborar 3 resoluções: 1) Sobre a regulamentação do fundo para a criança 110 

e o adolescente nos municípios e destinação de impostos de renda, encomendada 111 

pelo Ministério Público Estadual. Esta resolução ficará sobre a responsabilidade da 112 

Comissão de Orçamentos e Fundos. 2) Sobre os critérios para acessar o Fundo 113 

Estadual para a Criança e o Adolescente. 3) Sobre valor e linhas de financiamento 114 

Edital FECA 2020. Minuta sobre critérios de acesso aos recursos do Fundo 115 

Estadual para a Criança e o Adolescente: Lúcia apresentou a proposição do 116 

Fórum Estadual da Criança e Adolescente de atestar as instituições da sociedade 117 

civil para fortalecer as ações das OSCs. Esta proposição seria mais um critério para 118 

as instituições. A conselheira Mara solicitou que o Fórum DCA encaminhasse esta 119 

proposta redigida para que o conselho avaliasse. Sugeriu que o CEDICA tomasse 120 

cuidado, para não excluir a participação das OSCs no Edital. Os conselheiros 121 

realizaram alguns apontamentos na minuta, a nova versão da resolução será 122 

encaminha por e-mail. A finalização das minutas de resolução ficará para a plenária 123 

ordinária de fevereiro. Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a 124 

presente ata, que subscrevo com a presidente. 125 

 126 

                               127 
               Thanise Falcão                                                       Lúcia Flesch                 128 

        Secretária do CEDICA/RS                                  Presidente do CEDICA/RS 129 
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Eixo 2 – Atendimento 
D
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OBJETIVOS AÇÕES 

PRAZO 

(curto prazo: 

2020- 2023; 

médio prazo: 

2024- 2027; 

longo prazo: 

2028- 2030; 

ações 

permanentes: 

2020-2030)  

REULTADOS 

ESPERADOS 

(Metas) 

Indicador 
Meios de 

verificação  

L
O

C
A

L
 

RESPONSÁVEIS 

1. 

Centralidade 

da família nas 

políticas 

públicas. 

1
.1

 

Ampliação e 
qualificação da 

oferta de 

serviços de 
Apoio Sócio 

Familiar e de 

atendimento à 
criança e ao 

adolescente. 

  

Ampliação da 

Oferta de 

Escolas em 
Tempo Integral  

(2.8.6.) 

Ação 

Permanente  

50% das 

Escolas em 

Tempo Integral 
(ATÉ QUAL 
ANO?) 

Número de 

Escolas em 
Tempo Integral  

Registros 

SEDUC 
Estado  SEDUC 

  

Orientação do 
público 

adolescente das 

redes de ensino 
estadual e 

municipal, 

através da 

realização de 

atividades 

direcionadas à 
qualificação, 

preparação e 

orientação para 
o mundo do 

trabalho, em 

parceria com 
instituições de 

fomento à 

empregabilidad
e   
(2.13.1.) 

Ação 

Permanente  

Adolescentes 

mais 
qualificados 

para o mercado 

de trabalho 

Oficinas 

realizadas 

Listas de 
presenças, 

fotos 

Estado e 

municípios  

SJCDH; STAS/FGTAS; SEDUC; 
Gestores  Municipais  

  

Participação no 
Programa 

Verão para 

Todos/Projeto 
Praia 

Acessível: 

Esporte e Lazer 
para Criança e 

Ação 
Permanente  

Participação de 

criança e 

adolescente 
com 

deficiência no 

programa 

 Número de 

crianças e 

adolescentes 
com 

deficiência no 

programa 

  Estado SJCDH / FADERS 
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Adolescente 

com 

Deficiência.    
(2.14.3.) 

  

{AMPLIAR??} 
Participação 
de crianças e 
adolescentes 
e suas 
famílias em 
atividades 
educacionais, 
esportivas, 
culturais e 
sociais, no 
Programa 
Escola Aberta 
para a 
Cidadania.  
(2.15.1.) 

Ação 

Permanente  

100% das 
escolas 

estaduais  

    Estado SEDUC 

  

[AMPLIAR? - 
VERIFICAR 
O ACESSO 
DA PCD] 
Participação 
dos alunos 
em atividades 
educacionais, 
esportivas, 
culturais e 
sociais, nos 
Jogos 
Escolares do 
Rio Grande 
do Sul – 
JERGS 
(2.15.2.) 

Ação 

Permanente  

100% das 
escolas 

estaduais  

    
Estado e 

Municípios 
SEDUC 

  

Elaboração e 

implementação 

do Plano 
Estadual da 

Primeira 

Infância   

Médio Prazo 
Plano criado e 
implementado 

Plano Estadual 

criado e 

implementado 

Plano Estadual Estado  SJCDH 
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Fomento a 

ações e 

programas 
intersetoriais 

de atenção à 

Primeira 
Infância.  

(2.5.3.) 

Ação 

Permanente  

Programas 

intersetoriais 
implementados 

Número de 

programas 
intersetoriais  

Programas  Estado 
SJCDH; STAS; SEDUC; SES; 

SEDACTEL 

  

Apoio técnico 

para criação de 

programas e 

projetos de 
intervenção 

dirigido a 

criança e 
adolescente 

que trabalham 

ou vivem nas 
ruas em 

situação de 

violência.  
(3.1.22.) 

Ação 
Permanente 

Programas e 

projetos 
criados 

dirigido a 

criança e ao 
adolescente 

que trabalha ou 

viva nas ruas 
em situação de 

violência 

Número de 

programas e 
projetos 

criados 

Ato de criação  
Estado e 
Municípios 

SJCDH; STAS ; CEDICA; CEAS; 
CEEVESCA;  

  

Qualificação 

da Atenção 
Básica – 

Ampliar a 

cobertura do 
PIM -Primeira 

Infância 

Melhor (2.5.2) 

Ação 

Continuada 

Ampliando 

para 60.200 

famílias 
atendidas 

Número de 
famílias 

atendidas  

  ESTADO SES 

  

Implantar o 
projeto do 

PIM- Primeira 
Infância 

Melhor, nos 

serviços de 
acolhimento 

para crianças e 

adolescentes 

Ação 
Continuada 

Projeto 
implantado 

    ESTADO SES 

  

Implantar o 
projeto do 

PIM- Primeira 

Infância 
Melhor, no 

Centro de 

Ação 

Continuada 

Projeto 

implantado  

Projeto 
implantado no 

CASEF 

Relatório 
Anual da 

FASE; SES??? 

ESTADO SES, FASE 
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Atendimento 

Socioeducativo 

Feminino da 
Fundação de 

Atendimento 

Sócio-
Educativo do 

Estado do Rio 
Grande do Sul  

  

Atendimento 

das 

condicionalida
des do 

Programa 

Bolsa Família 
no SUS e na 

Educação 

(2.6.1) 

Ação 
Permanente  

Cobertura de 

acompanhamen
to das 

condicionalida

des do 
Programa 

Bolsa Família 

Condicionalida

des 

acompanhadas 

SICON; RI 
Sintético 

CadÚnico e 

Programa 
Bolsa Família 

Estado e 
Municípios 

SES, SEDUC,STAS 

  
Capacitação 

municipal e 

regional sobre 
ISTs HIV para 

implantação do 

Comitê de 
Transmissão 

Vertical. 

(verificar se é 
do decenal) 

Ação 

Continuada 

Implantação de 

12 Comitês 

Regionais de 

Transmissão 

Vertical e 20 

Comitês 
Municipais. 

    
Estado e 

Municípios 
SES 

  

Promoção de 

ações de apoio 

e incentivo à 
abertura de 

serviços 
especializados 

no processo 

transexualizado
r, de modo a 

garantir o 

acompanhamen
to de crianças, 

adolescentes e 

suas famílias, 
assegurando os 

direitos 

previstos nos 

Ação 

Continuada 

Abertura de 5 
serviços 

especializados 
no processo 

transexualizado

r com 
acompanhamen

to a crianças, 

adolescentes e 
suas famílias 

distribuídos 

macrorregional
mente, 

assegurando o 

acesso a todos 
os municípios 

    
Estado e 

Municípios 
SES 
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planos nacional 

e estadual de 

atenção à saúde 
da população 

LGBT (ver 

número) 

  

Implantação 

das Redes de 

Atenção à 

Saúde 

Regionalizadas
, com a 

implementação 
de Linhas de 

Cuidado - 

Saúde da 
Criança – 

Ambulatório 

de Seguimento 
de UTI 

Neonatal 

(2.6.2) 

10 anos 

Ambulatórios 

de Seguimento 
de egressos de 

UTI Neonatal 

mantidos por 
macrorregião 

    
Estado e 

Municípios 
SES; Gestores Municipais 

  

Implantação 
das Redes de 

Atenção à 

Saúde 
Regionalizadas

, com a 

implementação 
de Linhas de 

Cuidado - 

Saúde da 
Criança (2.5.4) 

Ação 
Continuada 

Garantir o 
acesso ao teste 

do pezinho aos 

nascidos vivos 
no RS  

    
Estado e 
Municípios 

SES; Gestores Municipais 

  

Oficinas de 

sensibilização 

para 

implantação e 

implementação 
do Programa 

Saúde na 

Escola-PSE, 
desenvolvendo 

ações de 

promoção da 

Ação 

Continuada 

Oficinas de 

sensibilização 
para 

implantação e 

implementação 
do PSE, 

conforme 

demanda 

Número de 
oficinas 

realizadas 

Listas de 
presenças, 

fotos 

ESTADO SEDUC, SES, SJCDH, STAS 
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saúde 

articuladas 

entre a saúde e 
a educação, 

com vistas ao 

cuidado e à 
educação 

integral para a 
melhoria da 

saúde do 

público escolar 
(2.6.4) 

  

Implantação 

das Redes de 

Atenção à 
Saúde 

Regionalizadas

, com a 
implementação 

de Linhas de 

Cuidado com a  
Criança e 

Adolescentes, 

considerando 
questões de 

gênero, 

orientação 
sexual, 

raça/etnia, 

meio familiar, 
condições de 

vida, 
escolaridade, 

trabalho e 

enfrentamento 
à violência 

(2.6.5) 

Ação 

Continuada 

Acompanhame

nto pela 

Atenção Básica 
aos usuário 

com avaliação 

do Estado 
Nutricional 

    
Estado e 

Municípios 
SES; Gestores Municipais 

  

Avaliação do 

Estado 
Nutricional das 

crianças e 

adolescentes 
usuários do 

SUS e SUAS 

acompanhados 

Ação 

Continuada 

Acompanhame

nto pela 

Atenção Básica 
aos usuário 

com avaliação 

do Estado 
Nutricional 

Número de 
usuários 

acompanhados  

  
Estado e 

Municípios 
SES; STAS;Gestores Municipais 
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pelas equipes 

da atenção 

primária em 
saúde (2.6.9) 

  

Implantação 

das Redes de 
Atenção à 

Saúde 

Regionalizadas

, com a 

implementação 

de Linhas de 
Cuidado - 

Saúde da 

Mulher: 
Hospitais de 

referência à 

gestante de alto 
risco (2.6.10) 

Longo Prazo  

Aumento de 

Hospitais de 
referência à 

gestante de alto 

risco 
habilitados. 

    
Estado e 

Municípios 
SES; Gestores Municipais 

  

Implantação 

das Redes de 
Atenção à 

Saúde 

Regionalizadas
, com a 

implementação 

de Linhas de 
Cuidado - 

Saúde da 

Mulher: 
Ambulatórios 

de gestante de 

alto risco 
(2.6.11) 

Longo Prazo  

Aumento de 
Ambulatórios 

de gestante de 

alto risco 
(AGAR) 

mantidos e 

habilitados 

    
Estado e 

Municípios 
SES; Gestores Municipais 

  

Qualificação e 

ampliação da 
Atenção 

Secundária e 

Terciária: 
Serviços 

Ambulatoriais 

e Hospitalares - 
Saúde da 

Mulher 

Gestante 

Longo Prazo  

Aumento de 
leitos em 

hospital geral à 

gestante de alto 
risco mantido e 

habilitado 

    
Estado e 

Municípios 
SES; Gestores Municipais 



 

 

 

  

    

 

 

CEDICA/RS – Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, 9º andar, Sala dos Conselhos – Porto Alegre CEP: 90119-900 - Fone: (51) 3288.9396 - E-mail: cedica@sjcdh.rs.gov.br 

- Site: cedica.rs.gov.br 

 

 

 

(2.6.12) 

  

Implementação 
do Comitê 

Estadual de 

Enfrentamento 
ao Óbito 

Materno e 

fomento aos 
regionais 

(Óbitos 

Maternos - 
Saúde da 

Mulher).(2.6.1

3) 

Ação 

Continuada 

Comitê 

implementado 

e com 100% 

dos óbitos 

maternos 
investigados 

    
Estado e 

Municípios 
SES; Gestores Municipais 

  

Implantação 

das Redes de 

Atenção à 
Saúde 

Regionalizadas

, com a 

implementação 

de Linhas de 

Cuidado - 
Saúde Mental, 

garantindo a 

contratualizaçã
o de vagas para 

adolescentes 

em 
comunidades 

terapêuticas 

credenciadas 
pelo gestor, por 

meio de Edital 

específico 
(2.6.14) 

Ação 

Continuada 

Vagas 

credenciadas 
em 

comunidade 

terapêutica 

    Estado SES 

  

Implantação 

das Redes de 
Atenção à 

Saúde 

Regionalizadas
, com a 

Ação 

Continuada 

Dispositivos da 

Rede de 
Atenção 

Psicossocial 

mantidos e 
ampliados, 

    Estado SES 
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implementação 

de Linhas de 

Cuidado - 
Saúde Mental: 

Ampliar e 

manter os 
dispositivos 

federais da 
rede de atenção 

psicossocial 

(2.6.15) 

incluindo 

CAPS, 

Unidades de 
Acolhimento e 

Serviço de 

Residencial 
Terapêutico  

  

Implantação 
das Redes de 

Atenção à 

Saúde 
Regionalizadas

, com a 

Implementação 
de Linhas de 

Cuidado - 

Saúde Mental: 
Ampliar e 

manter os 

dispositivos 
estaduais da 

rede de atenção 

psicossocial 
(2.6.17) 

Ação 
Continuada 

Dispositivos da 
Rede Estadual 

de Atenção 

Psicossocial 
mantidos e 

ampliados: 

(Acompanhant
e Terapêutico, 

NAAB, 

Oficinas 

Terapêuticas, 

Equipes de 

Redução de 
Danos). 

    
Estado e 
Municípios 

SES 

  

Qualificação e 

ampliação da 
Atenção 

Secundária e 

Terciária: 
Serviços 

Ambulatoriais 

e Hospitalares - 
Saúde Mental: 

Garantir leitos 

de saúde 
mental para 

crianças e 

adolescentes 
em Hospital 

Geral (2.6.18) 

Ação 
Continuada 

Aumento do 

número de 
leitos de saúde 

mental em 

Hospital Geral 
para crianças e 

adolescentes. 

    
Estado e 
Municípios 

SES 
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Implantação da 

Política de 
Saúde do 

Adolescente 
Privado de 

Liberdade 

(3.11.1) 

Ação 

Continuada 

100% dos 

municípios 

com unidades 
da FASE com 

políticas de 

saúde 
implantadas; 

100% dos 
municípios 

com unidades 

da FASE com 
os Planos 

Operativos 

Locais 
elaborados 

% de 
municípios 

com POL 

implantado 

Relatório 

Anual da 
FASE 

Municípios 

com unidades 
da FASE 

SES; FASE 

  

Implementaçã
o e 
manutenção 
do Programa 
de Saúde 
Mental na 
FASE 
(3.11.3) 

Ação 

Continuada 

100% das 
unidades da 

FASE com o 

Programa em 
funcionament
o 

% de CASEs 

com Programa 

de Saúde 
Mental 

implementado 

Relatório 

Anual da 
FASE 

Municípios 

com unidades 
da FASE 

SES; FASE 
  

Garantia do 
atendimento 
integral e 
especializado 
às crianças e 
aos 
adolescentes 
vítimas de 
violência 
sexual, com 
intervenção 
para os seus 
familiares. 
(3.9.4.) 

Ação 
Continuada 

Potencialização 

e ampliação 

dos CRAIs 

Número de 
CRAIs  

SES Estado 
SJCDH; STAS; SES; CEEVSCA; 
CEDICA 

  

Oferta e 
implantação 
de Centrais 
de Práticas 
Restaurativas 
nas 
Comunidades 
(3.10.3.) 

Ação 

Continuada 

Centrais de 

Práticas 
Restaurativas 

implantadas 

em todos os  
municípios. 
(ATÉ 
QUANDO?) 

Número de 

Centrais de 
Práticas 

Restaurativas 

implantadas  

Relatórios 

DJ/SJCDH 

Estado e 

Municípios 

SJCDH; STAS; SEDUC; SSP; 

Gestores Municipais  
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Realização de 

concurso 

público e 
nomeação de 

pessoal para 

cargos nos 
serviços de 

gestão e 
atendimento à 

criança e ao 

adolescente. 
(9.1.2.) 

Ação 
Continuada 

Nomeação de 

pessoal 

concursado 
para cargos na 

gestão e nos 
serviços de 

atendimento à 

criança e ao 

adolescente 

Número de 

pessoal 

nomeado, por 
meio de 

concurso 

público, para 
cargos na 

gestão e nos 
serviços de 

atendimento à 

criança e ao 
adolescente 

Relação do 

quadro de 
servidores do 

estado 

Estado 
SJCDH; SJCDH/FASE; 
SJCDH/Fundação Proteção; STAS 

  

Atendimento 

especializado à 

infância e 
adolescência 

realizado em 

Centros 
Integrados. 

(5.2.3.) 

Curto Prazo  

Centros 

Integrados 

criados nos 
municípios 

sede do JIJ. 

Número de 
Centros 

Integrados 

criados  

SES Estado SSP; MP; Defensoria Pública 

  

Atendimento 

referencial em 

Estimulação 

Precoce e a 

formação dos 
trabalhadores 

dos municípios  

(2.5.1.) 

Ação 

Continuada 

PcD / PcAH 
atendidos em 

serviço 

referência da 
FADERS e nas 

redes locais e 

trabalhadores 
municipais 

formados  

Número de 

pessoas 
atendidas e 

trabalhadores 

formados  

Registros 

FADERS; 

Listas de 
presença; fotos  

Estado SJCDH/ FADERS 

  

Promoção da 
Educação 

Infantil com 
ampliação do 

número de 

vagas para 
crianças de 0 a 

6 anos 

incompletos 
(2.5.6.) 

Ação 

Continuada 

Incremento de 

vagas, 
consoante 

previsto no 
Plano Nacional 

de Educação, 

que pretende 
atender pelo 

menos 50% das 

crianças de 0 a 
3 anos até o 

ano de 2024 

Número de 

vagas na 

Educação 
Infantil  

Registros 
SEDUC; 

Censo Escolar  

Estado e 

Municípios 
SEDUC; Gestores Municipais 

  

Promoção do 

Programa 
Estadual de 

Apoio ao 

Ação 
Continuada 

100% dos 

municípios 
com termo de 

adesão  

Número de 

municípios 
com adesão ao 

programa 

Registros 

SEDUC; 

Censo Escolar  

Estado e 
Municípios 

SEDUC; Gestores Municipais 
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Transporte 

Escolar: 

ampliar o 
número de 

municípios 

com adesão ao 
programa 

(2.8.1.) 

  

Fomento à 

permanência e 
conclusão do 

Ensino 

Fundamental 
(2.8.2.) 

Ação 

Continuada 

80% dos 

estudantes com 

ensino 

fundamental 
concluído na 

idade 

recomendada 
até 2019 

(REVER O 
RESULTADO
).  
95% dos 
estudantes 
com ensino 
fundamental 
concluído na 
idade 
recomendada 
até 2024. 

    
Estado e 

Municípios 
SEDUC; Gestores Municipais 

  

Fomento à 

permanência e 

conclusão no 
Ensino Médio 

no tempo 

previsto 
(2.8.3.) 

Ação 

Continuada 

70% de taxa 

líquida de 

matrícula até 
2019.  85% de 

taxa líquida de 

matrícula até 
2024 (REVER 
O 
RESULTAD0
- SEDUC) 

    Estado   SEDUC  

  

Alfabetização 
de todas as 

crianças até o 

final do 3º ano 
do Ensino 

Fundamental 

(2.8.5.) 

Ação 

Continuada 

100% das 

crianças 

alfabetizadas 
até o final do 

3º ano do 

Ensino 
Fundamental 

(QUAL É O 

    
Estado e 

Municípios 
SEDUC; Gestores Municipais 
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PRAZO??) 

  

Fomento aos 

serviços de 
acolhimento 

para mulheres 

vitimas de 

violência 

possibilitem o 

acolhimento de 
crianças e 

adolescentes 

junto às mães. 

Ação 

Continuada 

Aumento do 
número de 

serviços de 

acolhimento 
para mulheres 

vítimas de 

violência que 
possibilitem o 

acolhimento de 

crianças e 
adolescentes 

junto às mães. 

Número de 

serviços que 
possibilitam o 

acolhimento de 

crianças e 

adolescentes 

junto às mães 

nos serviços 
para mulheres 

vítimas de 

violência . 

Registros do 
Departamento 

de Políticas 

para as 
Mulheres/ 

SJCDH 

Estados e 

Municipios 
SJCDH; STAS 

  

Apoio técnico 
aos municípios 

para criação de 

programas de 
guarda 

subsidiada  

Ação 

Continuada 

Criação de 

programas de 

guarda 
subsidiada 

Número de 

municípios 

com o 
programa  

Censo SUAS 
Estados e 

Municipios 
SJCDH; STAS 

  

Assegurar 

vagas e o 

acesso dos/as 

adolescentes 
em 

cumprimento 

ou egressos de 
medidas 

socioeducativa

s às escolas da 
rede pública 

estadual, sem 

discriminação.  

Ação 

Continuada 

Adolescentes 

com acesso às 

escolas da rede 
pública 

estadual 

Número de 

adolescentes 
em 

cumprimento 

ou egressos de 
medidas 

socioeducativa

s inseridos na 
escola 

Censo Escolar  
Estado e 

Municípios 
SEDUC 

1
.2

 

Fortalecimento 
das funções 

protetivas das 

famílias, 
visando maior 

conscientizaçã

o sobre os 
direitos de 

cidadania, o 

fortalecimento 

  

Apoio técnico 
à rede 

socioassistenca

il para 
instrumentaliza

ção e fomento 

à  promoção de 
encontros para 

as famílias das 

crianças e dos 

Ação 

Permanente  

Trabalhadores 

instrumentaliza
dos 

Número de 
Trabalhadores 

instrumentaliza

dos 

Relatórios 

STAS/DAS 

Estado e 

Municípios 
STAS 
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dos vínculos 

familiares e 

comunitários e 
a participação 

social 

adolescentes 

atendidos em 

todos os 
serviços de 

acolhimento 

institucional e 
familiar.  

  

Promoção de 

encontros para 

as famílias das 

crianças e dos 

adolescentes 
atendidos em 

todos os 
serviços de 

acolhimento 

institucional e 
familiar.  

Ação 
Permanente  

Fortalecimento 

do 
protagonismo e 

das 
competências 

familiares; 

Encontros 
realizados.  

Número de 
encontros 

realizados 

Listas de 

presença; 
fotos; Censo 

SUAS 

Estado e 
Municípios 

SJCDH/ Fundação Proteção;  

    
Ações de 

Educação 

Permanente de 
qualificação e 

atualização 

para os 
trabalhadores 

da Rede 

Socioassistenci
al, que 

abordem o 

trabalho social 
com famílias e 

o 

fortalecimento 
dos vínculos 

familiares e 

comunitários 

Ação 
Permanente 

Trabalhadores/
as 

qualificados/as  

e 
atualizados/as 

Número de 
ações de 

educação 

permamente 
realizadas  

Registros 
administrativos 

Estado e 
Municípios 

STAS 

    

Realização de 

“Circuitos 

Culturais” nas 
escolas e 

entidades de 

atendimento à 
criança e 

adolescente 

sobre o ECA e 

Ação 
Permanente  

Um Circuito 

Cultural 

realizados/ano 

Número de 

circuitos 
culturais 

realizados 

Listas de 
presença; fotos 

Estado 
SJCDH; STAS; SEDUC; CEEVSCA; 
CEDICA; CEED  
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a Violência 

Sexual Infanto-

juvenil, 
buscando a 

integração com 

a família e a 
comunidade. 

(6.1.4.) 

    

Sensibilização 

sobre a 

situação do 

Trabalho 
Infantil no Rio 

Grande do Sul 

e suas 
implicações 

(3.5.6.) 

Ação 

Permanente  

Sensibilização 
sobre a 

situação do 

Trabalho 
Infantil 

realizada 

Eventos e 
campanhas 

realizadas        

 Listas de 
presenças, 

fotos 

Estado e 

Municípios 

SJCDH; STAS; SEDUC; SES; 

Gestores Municipais 

    
Destinação de 
porcentagem 

dos recursos do 

FECA para 
incentivo ao 

acolhimento, 

sob a forma de 
guarda, de 

crianças e 

adolescentes e 
para programas 

de atenção 

integral à 
primeira 

infância em 

áreas de maior 
carência 

socioeconômic

a e em 
situações de 

calamidade, 

conforme § 2 
do art. 260 do 

ECA. 

Ação 

Continuada 

Porcentagem 
dos recursos do 

FECA 

destinada ao 

incentivo ao 

acolhimento, 

sob a forma de 
guarda, de 

crianças e 

adolescentes e 
para programas 

de atenção 

integral à 
primeira 

infância em 

áreas de maior 
carência 

socioeconômic

a e em 
situações de 

calamidade 

Recursos do 

FECA 
destinados ao 

incentivo ao 

acolhimento, 
sob a forma de 

guarda, de 

crianças e 
adolescentes e 

para programas 

de atenção 
integral à 

primeira 

infância 

Editais 

públicos; 

Planos de 
aplicação 

Estado SJCDH; CEDICA 
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Eixo 3 – Marcos Normativos e Regulatórios (legislações, planos, protocolos, fluxos e outros) 

D
IR

E
T

R
IZ

 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

OBJETIVOS AÇÕES 

PRAZO (curto 

prazo: 2020- 

2023; médio 

prazo: 2024- 

2027; longo 

prazo: 2028- 

2030; ações 

permanentes: 

2020-2030)  

REULTADOS 

ESPERADOS 
Indicador 

Meios de 

verificação  

L
O

C
A

L
 

RESPONSÁVEIS 

1. Primazia da 
responsabilidade 

do Estado no 

fomento de 
políticas integradas 

de apoio à família 

1
.1

 

Capacitação e 

assessoramento 
aos municípios, 

considerando as 

especificidades 
locais, para 

viabilização dos 

direitos da criança 
e do adolescente, 

de acordo com a 

legislação vigente 
e disposições 

constantes neste 

Plano.  

  

Oferecer cursos e 

outras atividades 
de formação que 

abordem, de forma 

pedagógica, os 
direitos da criança 

e do adolescente, 

como o uso da 
carteira de nome 

social, o respeito à 

igualdade de 
direitos (LGBT), 

livre expressão e 

orientação sexual.  
(1.1.3.) 

Ação permanente  

Garantir 
trabalhadores das 

diferentes políticas 

públicas 
habilitados para 

conduzir projetos 

discussões e 
orientações 

envolvendo a 

temática LGBTI+ 

Número de 
trabalhadores 

com formação 

concluída  

Listas de presença; 

fotos 

E
st

ad
o
 

SEDUC; SJCDH; SES; STAS; 

SSP 
  

Oferecer cursos e 

outras atividades 

de formação para 
professores da rede 

pública e privada e 

demais 
trabalhadores da 

rede de proteção 
que abordem 

conteúdos relativos 

a temáticas como o 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente, 
respeitando a 

diversidade. 

(1.1.6.) 

Ação permanente  

Trabalhadores 

habilitados para 
conduzir projetos, 

discussões e 

orientações 
envolvendo os 

direitos da criança 

e do adolescente 

Número de 

trabalhadores 

com formação 
concluída  

Listas de presença; 

fotos 

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SEDUC; SJCDH; SES; STAS; 

SSP 
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Formação e 

capacitação dos 
trabalhadores do 

SGD em Justiça 

Restaurativa. 
(3.1.17.) 

Ação permanente  

Trabalhadores do 

SGD capacitados 
em Justiça 

Restaurativa 

(quantos? qual o 

prazo?) 

Número de 

trabalhadores 
com formação 

e/ou 

capacitação 
realizada  

Listas de presença; 

fotos 

E
st

ad
o
 

DPE; SSP; SJCDH; SJCDH/ 

Fundação Proteção; STAS; 
SEDUC 

  

Realizar 

seminários 
regionais para 

diálogo sobre 

questões 
relacionadas ao 

trabalho de 

Conselheiros 
Tutelares e rede de 

proteção. 

Ação permanente 

6 seminários 

regionais 

realizados/ ano 

Número de 

seminários 

realizados 

Listas de presença; 
fotos 

E
st

ad
o
 

SJCDH 

  

Realizar 

seminários 
regionais para 

diálogo sobre 

questões 
relacionadas ao 

trabalho de 

Conselheiros de 
Dirietos, 

Conselheiros 

Tutelares e rede de 
proteção. 

Ação permanente 

9 seminários 
regionais 

realizados/ano. Um 

seminário para 

cada uma das 9 

Região Funcional 

dos COREDES 

Número de 

seminários 

realizados 

Listas de presença; 

fotos 

E
st

ad
o
 

SJCDH, CEDICA 

  

Realizar um 

seminário estadual 
anual para dialogar 

sobre questões 

relacionadas ao 
trabalho de 

Conselheiros 

Tutelares e rede de 
proteção. 

Ação permanente  

Capacitação anual 
realizada. 

(Conselheiros 

tutelares com 
apoio técnico para 

desempenho de 

suas funções) 

Número de 
conselheiros 

tutelares 

atingidos 

Listas de presença; 

fotos 

E
st

ad
o
 

SJCDH 

  

Capacitação e 

apoio técnico aos 

Conselhos 
Tutelares. (4.1.1.) 

Médio Prazo 
Escola de 
Conselhos 

implantada 

Ato de 

formalização 
da criação da 

Escola de 

Conselhos  

Ato oficial 

E
st

ad
o
 

SJCDH; SEPLAG; CEDICA 
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Implantação da 

Escola de 
Conselhos, com 

vistas a apoiar a 

estruturação e 
qualificação da 

ação dos 

Conselhos 
Tutelares e 

Conselhos de 

Direitos. (4.1.2.) 

Ação permanente  

Ações e 
capacitações 

realizadas; 

Diminuição dos 
casos de violência 

institucional por 

parte de 
operadores da 

Segurança Pública  

Número de 

capacitações 
realizadas; 

Número de 

registros de 
violência 

institucional 

por parte dos 
operadores da 

Segurança 

Pública  

Listas de presença; 
fotos; registros da 

Seguraça Pública  E
st

ad
o
 

SSP; SJCDH; STAS 

  

Promoção de ações 

e capacitações 

junto aos 
operadores do 

Sistema de 

Segurança Pública, 
com vistas a 

garantia da 

integridade física e 
prevenção de 

violência 

institucional a 

crianças e 

adolescentes. 

(5.2.12.) 

Ação permanente  

Trabalhadores 

capacitados - 

Quantos - 

Verificar com DJ 

Número de 

pessoas 

capacitadas  

Listas de presença; 
fotos 

E
st

ad
o
 

SJCDH; STAS 
  

Capacitação dos 
trabalhadores que 

atuam na rede de 

atendimento, 
promoção, 

proteção e defesa 
dos direitos da 

criança e do 

adolescente para a 
realização de 

práticas de 

Mediação de 
Conflitos, 

preferencialmente 

as restaurativas. 

Ação permanente  

Equipes 
capacitadas de 

acordo com a 
demanda e 

conforme 

legislação vigente. 

Número de 

equipes 

capacitadas  

Listas de presença; 
fotos 

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS 



 

 

 

  

    

 

 

CEDICA/RS – Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, 9º andar, Sala dos Conselhos – Porto Alegre CEP: 90119-900 - Fone: (51) 3288.9396 - E-mail: cedica@sjcdh.rs.gov.br 

- Site: cedica.rs.gov.br 

 

 

 

  

Capacitação das 

equipes dos 
municípios que 

executam as 

Medidas 
Socioeducativas 

em Meio Aberto 

Ação permanente  
Evento temático 
anual realizado. 

Realização de 

seminários 

teáticos anuais  

Listas de presença; 
fotos  

E
st

ad
o
 

SJCDH; STAS; SES; SEDUC; 
CEDICA 

  

Realização de 
Seminário de 

Políticas Públicas 

de Direitos da 
Criança e 

Adolescente, 

respeitando a 
diversidade. 

(10.1.4.) 

Curto Prazo  

Escola Estadual de 

Formação do 
Atendimento 

Socioeducativo 

implementada 

Implementação 

da Escola 

Estadual de 

Formação do 
Atendimento 

Socioeducativo  

  

E
st

ad
o
 

SJCDH; Comitê Estadual de 

Direitos Humanos 

  

 Implementação da 

Escola Estadual de 
Formação do 

Atendimento 

Socioeducativo aos 
operadores do 

sistema. (10.1.1.) 

Ação permanente  
19 formações 
anuais 

nº de 
formações 

Listas de presença; 
fotos  

E
st

ad
o
 

SES 

  

Formação das 
equipes municipais 

do Primeira 

Infância Melhor 
(PIM) 

considerando as 

especificidades 
locais, para 

viabilização dos 

direitos da criança 
e do adolescente, 

de acordo com a 

legislação vigente 
e disposições 

constantes neste 

Plano.  

Ação Continuada 
Conseas 

sensibilizados 

Campanha 

realizada 

Lista de presença, 

fotos, noticias da 
mídia E

st
ad

o
 

STAS 
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Sensibilização aos 

Conseas 
Municipais para 

promoção de 

projetos na área de 
Segurança 

Alimentar 

Nutricional 
Sustentável para 

crianças e 

adolescentes  

Ação Continuada 
Trabalhadores com 

formação 

Número de 
formações 

realizadas  

Listas de presença; 

fotos  

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SEDUC; SJCDH 

  

Atividades de 

formação 

destinadas aos 
trabalhadores do 

sistema de 

educação para 
garantia de acesso 

dos/as 

adolescentes em 
cumprimento ou 

egressos de 

medidas 

socioeducativas às 

escolas públicas 

sem discriminação 

            
  

Promover 
formações 

regionais sobre os 

direitos da criança 
e do adolescente 

para os atores do 
SGDCA de modo 

a formar 

multiplicadores 
para atuação nessa 

temática em 

âmbito regional. 

Ação permanente Formação de X        SJCDH, STAS e CEDICA 
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Promover 

formações  
técnicas ao 

SGDCA sobre a 

legislação vigente 
referente aos 

direitos da criança 

e adolescente 

Ação permanente   Qualificação do       
1

.2
 

Aperfeiçoamento 

dos Marcos 

Normativos e 

Regulatórios para a 

efetivação da 

promoção, 
proteção e defesa 

do direito à 

convivência 
familiar e 

comunitária 

   
Ação permanente  

Protocolos 

implementados  
    

E
st

ad o
 SJCDH; STAS; SSP; SES;    

SEDUC; Defesa Civil 

  

Elaboração e 

implementação de 
protocolos para a 

proteção de 

crianças e 
adolescentes em 

situação de 

emergências, 
calamidades, 

desastres naturais e 

assentamentos  

Curto Prazo  Projeto elaborado      

E
st

ad
o
 

SES 

  

Desenvolver 

projeto de 

implantação do 
PIM- Primeira 

Infância Melhor, 

em unidades de 
acolhimento 

Curto Prazo  Projeto elaborado  
Projeto 
Elaborado para 

o CASEF 

Relatórios 

Institucionais E
st

ad
o
 

SES, FASE 

  

Desenvolver 

projeto de 

implantação do 
PIM- Primeira 

Infância Melhor, 
no Centro de 

Atendimento 

Socioeducativo 
Feminino da 

Fundação de 

Atendimento 
Sócio-Educativo 

do Estado do Rio 

Grande do Sul  

Médio Prazo 
Documentos de 
orientação 

elaborados  

Número de 
documentos 

elaborados  

Documentos 

E
st

ad
o
 

SJCDH; STAS 
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Aprimoramento 
dos procedimentos 

de comunicação, 

especialmente da 
educação básica, 

dos casos de 

violação de 
direitos de crianças 

e adolescentes às 

autoridades 
competentes, 

conforme previsto 

no ECA. 

  

Construir notas 

técnicas e outros 
documentos de 

orientação para o 

atendimento de 
crianças e 

adolescentes 

migrantes, 
refugiados e 

apátridas e suas 

famílias no 
Sistema de 

Garantia de 

Direitos   

Ação permanente  

Casos de violência 

sexual infanto-
juvenil prevenidos, 

identificados e 

encaminhados 

    

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS; SEDUC; SES; 
Conselho Estadual de 

Educação 

  

Estímulo à 

comunidade 

escolar (escolas 
públicas e 

privadas), serviços 

socioassistenciais, 
serviços de saúde, 

instituições 

comunitárias e 

sociedade civil em 

geral para que 

sejam veículos de 
prevenção, 

identificação e 

encaminhamento 
de casos de 

violência sexual 

infanto-juvenil. 
(3.4.1.) 

Ação permanente  
Trabalhadores 

formados 

Número de 

trabalhadores 

com formação 
realizada  

  

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS; SEDUC; 

CEDICA; CEEVSCA; 

Conselho Estadual de 

Educação; Gestores 

Municipais 
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Formação dos 
trabalhadores da 

educação, serviço 

socioassistencial, 
saúde e outros para 

a prevenção, 
identificação e 

encaminhamento 

dos casos de 

violência contra 

crianças e 

adolescentes. 
(3.4.4.) 

Ação permanente  

Formações e 

debates sobre 

temática LGBTI+ 
realizados junto à 

comunidade 

escolar, serviços 
socioassistenciais e 

de saúde, como 
forma de 

prevenção e 

identificação dos 
casos de violência 

contra à população 

LGBT 

Número de 

trabalhadores 
com 

participação 
nas formações 

e nos debates 

  

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS; SEDUC; 
Secretarias municipais de 

Educação; Gestores 
Municipais 

  

Promoção de 
debates e 

formações para 

estimular a 
comunidade 

escolar, serviços 

socioassistenciais e 
saúde para as 

práticas de 

prevenção, 
identificação e 

encaminhamentos 

de situações de 
violência física, 

moral e sexual 

aplicada à 
população 

LGBTI+.  (3.4.6.) 

Ação permanente  

Número de 

campanhas 

ampliado 

Número de 

campanhas 

realizadas  

  

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS; SEDUC; SES; 

CEDICA; Gestores 

Municipais; Conselhos de 
Educação  

  

Ampliação do 

número de 

campanhas de 
prevenção da 

violência sexual 

contra crianças e 
adolescentes, 

especialmente nos 

ambientes virtuais.  
(3.8.3.) 

Ação permanente  

Profissionais da 
saúde dos 

PACS/ESFs 

qualificados 
orientados/sensibili

zados para 

detecção e 
encaminhamento 

das situações de 

violência a 
crianças e 

adolescentes 

Número de 
profissionais 

qualificados  

  

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; SEDUC; SES; 
CEDICA; CEEVSCA;  MP; 

Gestores Municipais 
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Qualificação dos 

profissionais da 

área da saúde que 
atuam na rede de 

atenção primária, 

secundária e 
terciária quanto à  

prevenção, 
identificação  dos 

casos de violência 

a crianças e 
adolescentes e/ou 

suspeita e 

protocolo de 
atendimento. 

(3.9.1.) 

Ação permanente  

Campanhas 
publicitárias para 

prevenção e 
enfrentamento das 

violações de 

direitos 

Número de 

campanhas 

realizadas  

  

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; CEDICA; 

CEEVSCA; CEAS; MP; 
Gestores Municipais; 

CMDCAs;  

  

Fomento à 

promoção de 
campanhas 

publicitárias em 

nível estadual de 
prevenção e 

enfrentamento das 

violações de 
direitos de crianças 

e adolescentes. 

(7.2.2.) 

Ação Continuada 

Inclusão do tema 
nos eventos que 

abordem a questão 

da violência contra 

crianças e 

adolescentes  

Eventos 

realizados 

Listas de presenças, 

fotos 

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; SES; STAS; SSP; 
CEEVSCA; CEDICA; CEAS; 

MP; Gestores Municipais  

  

Fomento ao 

diálogo no Sistema 

de Garantia de 
Direitos sobre o 

atendimento aos 

autores de 
violência sexual  

Ação Continuada 

Qualificação e 

aumento das 

notificação dos 
casos de violência  

Número de 

notificações de 

violência por 
meio do 

Sistema de 

Informação de 
Agravos de 

Notificação em 

relação ao 
número de 

registros da 

Seguraça 
Pública  

SINAN 

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SES, SJCDH, STAS; SEDUC 
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Fomentar e prestar 

orientação para 
realização das 

notificações de 

violência por meio 
do Sistema de 

Informação de 

Agravos de 
Notificação - 

Sinan, nas 

capacitações e 
atividades de 

formação que 

abordem a 
temática da 

violência contra 

crianças e 
adolescentes.   

          

1
.4

 

Ampliação e 
utilização dos 

instrumentos de 

defesa e garantia 
dos direitos de 

crianças e 
adolescentes 

  

  Ação permanente  

Redução da 

mortalidade de 
crianças e 

adolescentes 

ameaçados de 

morte 

    

E
st

ad
o

  

SJCDH; MP 

  

Fortalecimento, 

ampliação e 

qualificação das 
ações 

desenvolvidas pelo 

PPCAAM para 
vítimas e 

testemunhas  
(3.9.3.) 

Ação permanente  

Inserção segura 

das cianças e 
adolescentes 

ameaçados de 

morte em 
territórios sem 

risco. 

100% das 
crianças e 

adolescentes 

em 
acolhimento 

ameaçados de 

morte 
acompanhados  

Registros do 
PPCAAM 

E
st

ad
o

 e
 m

u
n
ic

íp
io

s 
 

SJCDH 

  

Garantia de 

avaliação de risco, 

acompanhamento e 
suporte do 

PPCAAM aos 

serviços de 
acolhimento que 

recebem crianças e 

adolescentes 
ameaçados de 

morte. 

Ação Continuada 

35 novas salas de 
depoimento 

especial no RS. 

(verificar polícia) 

    

M
u
n
ic

íp
io

s 
co

m
 D

el
eg

ac
ia

 d
a 

C
ri

an
ça

 e
 A

d
o

le
sc

en
te

 e
 

m
u

n
ic

íp
io

s 
co

m
 D

el
eg

ac
ia

 d
a 

M
u
lh

er
 

SSP/Polícia Civil; DPGV/ 

SSP 
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Ampliação da 

estrutura policial 

para realização de 
depoimento 

especial a crianças 

e adolescentes 
(3.9.2.) 

Ação Continuada 

Criação de Câmara 
Especializada para 

julgamento de 

recursos de 
processos de atos 

infracionais. 

    

E
st

ad
o

  

SJCDH; STAS; Defensoria 

Pública; CEDICA 

  

Fomento à criação 

de Câmara 

Especializada para 

julgamento de atos 

infracionais.  
(3.12.13.) 

Ação Continuada 

Delegacias 

especializadas 

criadas nos 
municípios sede do 

JIJ. 

    

E
st

ad
o
 

SSP; MP; Defensoria Pública 

  

Ampliação do 

número de 
Delegacias 

Especializadas da 

Criança e do 
Adolescente. 

(5.2.2.) 

Ação Continuada 

Fluxos 

padronizados 
criados de acordo 

com demanda. 

    

E
st

ad
o
 

Ministério Público; Defensoria 
Pública; SSP 

  

Fomento à criação 

de fluxos 
padronizados de 

atendimento à 

criança e 
adolescente nos 

municípios em que 

não existe 
demanda de 

Centros 

Integrados. (5.2.8.) 

Ação Continuada 

Atendimento de 

adolescente em 
conflito com a lei 

por Defensor 

público. 

    

E
st

ad
o
 

Defensoria Pública 

  

Garantia de 

atendimento por 

defensor público, 
em prol de todos 

os adolescentes em 

conflito com a lei. 
(5.1.5.) 

Ação Continuada 

Enfrentamento 

eficaz aos crimes 
cibernéticos a 

crianças e 

adolescentes 

    

E
st

ad
o
 

SSP; MP/RS 
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Aperfeiçoamento 

dos serviços de 
investigação e 

combate aos 

crimes cibernéticos 
a crianças e 

adolescentes 

(3.8.2.) 

Ação Continuada 

Garantia do Passe 
Livre 

Intermunicipal 

para crianças e 
adolescentes com 

deficiência 

Número de 
Passes 

fornecidos  

  

E
st

ad
o
 

SJCDH/ FADERS 

  

Análise, 

homologação e 

encaminhamento 
dos processos de 

concessão do 

credencial do 
Passe Livre 

Intermunicipal 

para crianças e 
adolescentes com 

deficiência   

          

  

Aprimoramento da 

estrutura de 
proteção contra a 

suspensão ou 

destituição do 
poder familiar   

  
Até 2020 (VER 

COM MP) 

Promotorias 
Especializadas da 

Infância e 

Juventude criadas. 

    

E
st

ad
o

  

Ministério Público 

1
.6

 

Garantia do direito 
e respeito à 

diversidade nos 

serviços de 
acolhimento e 

processos de 

adoção, em 
consonância com a 

legislação vigente 

e as diretrizes 
deste Plano. 

  

Criação e 

instalação de 

Promotorias 
Especializadas da 

Infância e 

Juventude dotadas 
de equipes 

interdisciplinares 

de assessoramento, 
onde houver Vara 

Especializada do 

Poder Judiciário. 

Ação Permanente  

Articulação 

permanente entre o 
sistema de justiça e 

os técnicos dos 

serviços da rede 
socioassistencial, 

especialmente os 

dos serviços de 
acolhimento, nos 

casos de 

acolhimento e 
adoção de crianças 

e adolescentes 

    

E
st

ad
o
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Fomentar a 

articulação 
permanente entre o 

sistema de justiça e 

os técnicos dos 
serviços da rede 

socioassistencial, 

especialmente os 
dos serviços de 

acolhimento, nos 

casos de 
acolhimento, 

adoção e 

desligamento de 
crianças e 

adolescentes 

(desdobrar- como 

vamos fazer????) 

Ação Permanente  

Trabalhadores com 

capacidade para 

viabilizar o direito 
a diversidade 

sexual e de gênero 

das crianças e 
adolescentes em 

acolhimento    

Número de 

trabalhadores 

capacitados  

Listas de presença; 

fotos  

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS  

  
Capacitar e dar 

apoio técnico aos 
trabalhadores dos 

serviços de 

acolhimento em 

matérias 

relacionadas ao 

direito a 
diversidade sexual 

e de gênero das 

crianças e 
adolescentes em 

acolhimento   

Ação Permanente  

Trabalhadores com 

capacidade para 
respeitar a 

diversidade 

cultural e preservar 
as identidades 

culturais, 

especialmete no 
que se refere aos 

povos tradicionais.  

Número de 

trabalhadores 

capacitados  

Listas de presença; 
fotos  

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS  
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Capacitar e dar 

apoio técnico aos 
trabalhadores dos 

serviços de 

acolhimento e 
SGD para o 

respeito à 

diversidade 
cultural e 

preservação das 

identidades 
culturais, 

especialmente no 

que se refere aos 
povos tradicionais.  

Ação Permanente  

Trabalhadores com 

capacidade para 
viabilizar os 

direitos das 

crianças e dos/as 
adolescentes com 

deficiência  ou 

doenças/ 

transtornos 

mentais em medida 

de proteção de 
acolhimento  

Número de 

trabalhadores 
capacitados  

Listas de presença; 

fotos  

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS  

1
.7

 

Garantia da 
aplicação dos 

conceitos de 

provisoriedade e 
de 

excepcionalidade 

previstos no ECA 

  

Capacitar e dar 

apoio técnico aos 
trabalhadores dos 

serviços de 

acolhimento e 
SGD em matérias 

relacionadas aos 

direitos da criança 

e do/ adolescente 

com deficiência ou 

doenças/ 
transtornos 

mentais em medida 

de proteção de 
acolhimento  

Ação Permanente 

Trabalhadores 

sensibilizados e 

capacitados 

Número de 

trabalhadores 

capacitados  

Listas de presença; 

fotos 

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS; Gestores 

Municipais 

  

Sensibilização e 

formação dos 
trabalhadores que 

atuam no Sistema 

de Garantia de 

Direitos para 

excepcionalidade e 

provisoriedade da 
medida de 

proteção 

acolhimento. 
(3.1.2.) 

Ação Permanente 

Capacitações e 
formações que 

abordem a garantia 

da aplicação dos 
conceitos de 

provisoriedade e 

de 
excepcionalidade 

da medida de 

proteção de 
acolhimento para 

crianças e 

adolescentes  

Número de 

capacitações e 
formações que 

abordem a 

garantia da 
aplicação dos 

conceitos de 

provisoriedade 
e de 

excepcionalida

de da medida 
de proteção de 

acolhimento 

para crianças e 
adolescentes  

Listas de presença; 

fotos 

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH  
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2. Fortalecimento e 

ampliação das 
políticas de 

atendimento ao 

egresso dos 
serviços de 

acolhimento e de 

medidas 
socioeducativas 

2
.1

 

Garantia de 
preparação para o 

desligamento, de 

forma articulada a 
rede de proteção 

local, e 

acompanhamento e 
suporte aos 

egressos dos 

serviços de 
acolhimento, 

socioeducativos e 

de suas famílias.  

  

Abordar nas 

capacitações e 
atividades de 

formação aos 

Conselhos 
Tutelares a 

garantia da 

aplicação dos 
conceitos de 

provisoriedade e 

de 
excepcionalidade 

da medida de 

proteção de 
acolhimento para 

crianças e 

adolescentes  

Ação Permanente 

Crianças e 
adolescentes 

acompanhados no 

processo de 
inserção familiar, 

social e 

comunitária 

durante o processo 

de desligamento da 

medida de 
proteção de 

acolhimento 

    

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH/ Fundação Proteção; 

STAS 

  
Acompanhamento 
no processo de 

inserção familiar, 

social e 
comunitária de 

crianças e 

adolescentes em 
processo de 

desligamento do 

acolhimento. 
(1.2.2.) 

Ação Permanente 

100% dos 

municípios 
inserindo os 

egressos do 

Sistema 

Socioeducativo e 

suas famílias em 

acompanhamento 
na rede 

socioassistencial 

Número de 

municípios que 

inserem os 
egressos do 

Sistema 

Socioeducativo 

e suas famílias 

em 

acompanhamen
to na rede 

socioassistenci

al 

  

E
st

ad
o

  
 

SJCDH; STAS; Gestores 

Municipais 

  

Apoiar 
tecnicamente e 

articular aos 
municípios para 

garantir o 

atendimento de 
egressos do 

Sistema 

Socioeducativo e 
suas famílias na 

rede 

socioassistencial.  
(3.13.1.) 

Ação Permanente 

Programas 

implementados, 

permitindo a 
qualificação do 

adolescente 

egresso do sistema 
de acolhimento. 

    

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS/FGTAS; 

Gestores Municipais 



 

 

 

  

    

 

 

CEDICA/RS – Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, 9º andar, Sala dos Conselhos – Porto Alegre CEP: 90119-900 - Fone: (51) 3288.9396 - E-mail: cedica@sjcdh.rs.gov.br 

- Site: cedica.rs.gov.br 

 

 

 

  

Criação de 

programas de 
educação 

profissionalizante 

para adolescentes 
egressos de 

acolhimento 

institucional.  
(3.13.2.) 

Ação Permanente 
100% da demanda 

assegurada. 
    

E
st

ad
o
 

SJCDH; STAS  

  
Financiamento e 

custeio dos 

programas de 
acompanhamento 

de egressos do 

sistema 

socioeducativo. 

(9.1.5.) 

Ação Permanente 

Apoio técnico, 

capacitações e 

atividade de 
formação 

realizadas . 

Número de 

ações de apoio 
técnico, 

capacitações e 

atividades de 
formação; 

Numero de 

serviços de 
acolhimento 

que 

acompanham 
os egressos da 

medida de 

proteção e 

tempo de 

acompanhamen

to; Número de 
CRAS, CREAS 

e outros 

serviços que 
acompanham 

os egressos da 

medida de 
proteção.  

Listas de presença; 

fotos; Censo SUAS 

E
st

ad
o

 e
 M

u
n

ic
íp

io
s 

SJCDH; STAS 
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Anexo II 
 130 

Calendário Prévio de Eventos do CEDICA/RS para 2020 131 

 132 

Janeiro  133 

 134 

Fevereiro 135 

 136 

Março 137 

24 – Seminário sobre elaboração de planos temáticos na pauta da infância e adolescência 138 

Local: PUCRS 139 

 140 

Abril 141 

02 – Lançamento do Edital FECA e Oficina para elaboração de projetos – Edital FECA 142 

Local: Teatro Dante Barone – Assembleia Legislativa 143 

 144 

15 e 16 – Seminário Estadual para os Conselheiros Tutelares e de Direitos 145 

Local: Ministério Público 146 

 147 

Maio 148 

19, 20 ou 21 - 1° Encontro Estadual sobre o Acolhimento Institucional de Crianças e 149 

Adolescentes no RS 150 

Local: PUCRS 151 

 152 

Junho 153 

8, 9, 10 ou 11 – Oficina sobre a Erradicação do Trabalho Infantil (somar ao FEPETI, FOGAP 154 

e CEPETI) 155 

 156 

Julho 157 

13 a 16 – Evento alusivo aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Audiência 158 

Pública para aprovar o PDDHCA como lei e atualização da lei do CEDICA/RS) 159 

 160 

Agosto 161 

17, 18, 19 ou 20 – Evento sobre o enfrentamento a violência contra adolescentes e jovens 162 

 163 

Setembro 164 

 165 

Somar a programação da Secretaria Estadual de Saúde de valorização da vida  166 

 167 

Outubro 168 

19 a 23 – Evento para crianças e adolescentes alusivo à comemoração do dia das crianças 169 

 170 

Novembro 171 

16, 17, 18, ou 19 – Evento sobre diversidade (gênero, étnica racial, religiosa) 172 

 173 

Dezembro 174 

7, 8, 9 ou 10 – Evento sobre os Direitos Humanos 175 

 


