Aqui eu plantei
Aqui eu hei de colher
A safra dos frutos doces do meu sonhar
Aqui nessa terra rôta de pedra e pó
Aqui nesse tempo rude de ferro e nó
Plantei as sementes vivas hão de vingar
Nem que seja regado a lágrima
Suor ou sangue
Eu faço esse solo duro brotar raiz
E colho no tempo certo meu justo ganho
Se aqui plantei os meus grãos de sonhos
Vai ser aqui que eu vou ser feliz
Quem viver verá
Quem viver verá
Balançando ao vento
A safra dos frutos do meu sonhar
Grãos de Sonhos
Roberto José
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UMA NOVA HISTÓRIA
Os desafios em gerir uma cidade são inúmeros, e nossos desejos muito maiores que nossa capacidade de investimento. Mas todo esforço só faz sentido
se conseguimos definir o rumo e as prioridades. Assim, considero esse documento elaborado por mãos tão comprometidas com o bem comum e com
a transformação social, um avanço para nós gestores públicos, pois permitirá conduzir nossas decisões, otimizando nossos esforços e pautando nossas
conquistas na efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de
Timóteo sai na frente ao ser um dos pioneiros na elaboração do Plano em nosso Estado e muito me orgulha poder contar com conselheiros tão atuantes.
A cada um que contribuiu com esse trabalho, meu respeito e consideração.
Sabedor de que esse documento é apenas o começo, a cada um de nós fica
a responsabilidadede de continuar trabalhando para que, além de cumprir
uma importante etapa no processo de garantia dos direitos da criança e do
adolescente, o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do município de Timóteo seja prioridade nas agendas dos Governos, construindo o futuro que desejamos para cada menina e menino de nossa cidade.

Cleydson Domingues Drumond
Prefeito de Timóteo

COMPROMISSO SOCIAL DE QUEM ACREDITA NO TRABALHO
Para a Fundação Aperam Acesita, ter participado como o órgão proponente e
executor do projeto Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de Timóteo, junto ao Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CMDCA reforça, cada vez mais, a importância da atuação da Aperam South America, mantenedora da Fundação, como
um agente facilitador e promotor do desenvolvimento integrado das pessoas
e, conseqüentemente, dos territórios envolvidos, assim como de seu papel
como Empresa Cidadã.
Pensar no desenvolvimento de um território é pensar de forma conjunta: cooperação e articulação com vários atores locais, de modo a garantir resultados
positivos e impactantes que visam à transformação local. Trata-se certamente
de um investimento social transformador, que muda a realidade do contexto
onde aplicado e obtém resultados efetivos e perenes. O projeto que neste
documento é apresentado é uma evidência de uma iniciativa muito bem sucedida que busca um efeito social transformador: a transformação de vida
das crianças e adolescentes do município de Timóteo.
Desenvolvido de forma intersetorial, articulada e integrada com as políticas
públicas, este projeto teve como base uma construção coletiva e contou com
a cooperação e articulação de vários atores locais, motivados e especialmente
engajados no Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – SGDHCA, dentre eles órgãos do governo, da sociedade civil e da
iniciativa privada, como a Fundação Itaú Social, que teve papel fundamental e
relevante no financiamento e apoio à iniciativa, por meio do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.

Esperamos, certamente, que as diretrizes elencadas neste instrumento possam, de fato, contribuir para a garantia e efetivação dos direitos de crianças e
adolescentes em nosso município. Pelos desafios que representa, tanto aqueles identificados na sua elaboração quanto o desafio da efetivação do Plano,
especialmente no que se refere à garantia de inclusão de suas metas e ações
no orçamento público, este Plano tem um enorme potencial de contribuição
ao processo do planejamento público municipal e na efetiva implementação
do ECA.
Tenho certeza absoluta de que a participação da Fundação Aperam Acesita
no Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Timóteo reforçou ainda mais a sua atuação como incentivadora da participação
democrática e do controle das políticas públicas.

Venilson Araújo Vitorino
Presidente da Fundação Aperam Acesita

O PLANO DECENAL COMO UMA NOVA FERRAMENTA DE
POTENCIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
É com imensa alegria que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA dá esse grandioso passo - a elaboração do Plano
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do município de
Timóteo.
Fruto de investimento de um ano de trabalho, com encontros quinzenais entre os representantes de organizações, serviços e sociedade civil, inclusive
crianças e adolescentes, que compõem a rede de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes do nosso município, esse documento será nosso guia pelos próximos 10 anos na formulação, implantação e
implementação de políticas necessárias para alterar a realidade apresentada
no diagnóstico.
Vale ressaltar que Timóteo sai na frente, sendo um dos primeiros municípios
em Minas Gerais a realizar esse Plano, que vem se somar aos demais já desenvolvidos para a área. Isso demonstra o quanto nossa política está em consonância com as orientações do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do
Adolescente - CONANDA e quanto o CMDCA de Timóteo está fortalecido.
Desde a Constituição Federal - CF de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), o Brasil vem acumulando
avanços na elaboração, implantação e implementação de Políticas que garantam os direitos humanos de crianças e adolescentes. Esse processo faz parte
de um novo paradigma das políticas sociais que preconiza a descentralização
político-administrativa, a universalização e a participação social.
Dentre os principais avanços das políticas está a consolidação dos Conselhos
de Direitos, importante instrumento para a população exercer o controle social e fortalecer sua participação nas tomadas de decisões do Estado e em
suas intervenções na realidade, tornando as Políticas Públicas mais próximas
das necessidades de seus usuários.
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA é o
órgão responsável pela formulação, deliberação e controle das políticas destinadas à criança e ao adolescente do município; e para fundamentar a execução dessas atribuições, o CMDCA precisa conhecer a realidade da criança e do
adolescente, fomentar o Sistema de Garantia de Direitos Humanos da Criança
e do Adolescente – SGDHCA, formular e deliberar sobre planos de ação no
âmbito da política municipal voltada para esse público, além de acompanhar
e avaliar sua execução.
A partir das resoluções nº 161 e 171, o CONANDA propõe uma experiência
inovadora no Brasil, fruto da consolidação de várias Conferências, que é a elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.
Seu objetivo é subsidiar a formulação de políticas para a criança e o adolescente, nas 3 esferas de governo - municipal, estadual e nacional, por um período de 10 anos. Essa diretriz traz alguns avanços: vai além dos planos temáticos, propiciando uma política que articula as várias políticas setoriais voltadas
para esse segmento e as demandas da sociedade civil; é um planejamento de
longo prazo, que supera a fragmentação e cortes que acontecem quando se
termina um período de governo (geralmente de 4 ou 8 anos - se reeleito), passando de uma política de governo para uma política de Estado; além de fortalecer o CMDCA como formulador e deliberador de políticas, dentre outros.
A resolução 171 traz as orientações para a elaboração do Plano, pautadas nos
princípios e diretrizes da Política Nacional de Direitos Humanos de Crianças
e Adolescentes, elenca os eixos e objetivos estratégicos e sugere a formação
de uma Comissão Intersetorial para discussão e elaboração do Plano. Traz
também orientações para o encaminhamento do Plano à consulta pública,
aprovação pelo CMDCA e inserção das ações no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária, além de monitoramento e avaliação.
O trabalho desenvolvido em Timóteo para a elaboração do Plano Decenal foi
iniciado em março de 2015 e finalizado em março de 2016; foi criada a Comissão Intersetorial, constituída por vários atores integrantes do SGDHCA, que
teve em sua coordenação um Grupo Técnico, constituído por representantes
do CMDCA, do Conselho Tutelar, da Secretaria de Assistência Social e da Fundação Aperam Acesita (entidade responsável pela execução do projeto de elaboração do Plano). Houve a contratação de uma consultoria, que fundamentou seu trabalho na legislação atual e em propostas teóricas e metodológicas
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que fomentavam a realização do trabalho de forma autogestiva, envolvendo
todos na consecução das tarefas do Plano, ou seja, esse documento foi desenvolvido por dezenas de mãos. Essa proposta possibilitou o fortalecimento
do coletivo como autor e agente ativo, propiciando a apropriação, tanto da
realidade de seu município, como dos conteúdos teóricos e metodológicos
vivenciados, o que contribuirá para o cumprimento do próximo passo do trabalho, que é o acompanhamento, monitoramento e atualização processual
do Plano Decenal.
A relevância desse trabalho para o município de Timóteo se deve a muitos aspectos, entre eles a parceria com a Fundação Itaú Social, por meio do Edital de
Apoio aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 2014 e com a Fundação Aperam Acesita, instituição inscrita no CMDCA que se apresentou com
as condições mais favoráveis à execução da proposta, a qual vem de encontro
a uma de suas diretrizes institucionais, qual seja “estimular a participação democrática da sociedade civil na formuilação e implementação de políticas públicas, fomentando a prática do controle social”. Meu especial agradecimento
a essas organizações, sem o qual não teria sido possível realizar este trabalho
com a competência e a qualidade alcançados.
Pode-se apontar que a partir do trabalho coletivo consolidou-se a rede de defesa dos direitos da criança e do adolescente de Timóteo, cujos participantes
se tornaram mais próximos, capacitados e mais articulados entre si e com os
demais atores, o que será fundamental para a concretização do Plano Decenal.
Nosso desejo de que nossa cidade tenha a criança e o adolescente como
prioridade absoluta, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, começa a se materializar a partir desse documento e da força do coletivo
organizado e fortalecido em sua elaboração. Dependerá de nós, governo e
sociedade civil organizada, colocá-lo em prática! Que tenhamos sucesso!

Patrícia Nunes Silva Elias
Presidente do CMDCA
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RESOLUÇÃO Nº 79/2016.
“Aprova o Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Timóteo/MG –
2016-2025”
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timóteo/MG - CMDCA, por intermédio de sua presidente, no uso de suas atribuições e:
CONSIDERANDO:
• A Lei Federal 8.069/90, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
• A Resolução do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente Nº171,
que “Estabelece os parâmetros para discussão, formulação e deliberação dos planos decenais dos
direitos humanos da criança e do adolescente em âmbito estadual, distrital e municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com os eixos e objetivos estratégicos do Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos
de Crianças e Adolescentes e altera os prazos dispostos na Resolução N.º 161, de 03 de dezembro de
2013”;
• A Lei Municipal Nº 3.225, de 23 de novembro de 2011 e suas alterações;
• A deliberação de sua Plenária realizada no dia 15 de março de 2016, em sessão ordinária.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes que
defini as metas e ações locais articuladas com os órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos responsáveis pela promoção, defesa, controle e efetivação das políticas públicas para a infância e adolescência, para os próximos 10 (dez) anos.
Art.2º Formar comissão de avaliação e monitoramento da implementação do Plano Municipal De-

cenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, no prazo máximo de 90 dias, a contar da
publicação desta Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Timóteo, 15 de março de 2016.

PATRÍCIA NUNES SILVA ELIAS
Presidente do CMDCA
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INTRODUÇÃO
O presente documento trata do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de Timóteo, em cumprimento à resolução 171/2014 do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que se propõe a dar “orientações para que os
conselhos dos direitos da criança e do adolescente estadual, distrital e municipal elaborem os seus
respectivos planos decenais”, dentre elas, que a elaboração “deve ser realizada de forma articulada e
intersetorial entre os diversos órgãos públicos e de organizações representativas da sociedade civil,
integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (CONANDA, 2014).
Atendendo às orientações do CONANDA, foram criados a Comissão Intersetorial, constituída
por diversos atores do SGDHCA, incluídos adolescentes e familiares, e o Grupo Técnico, coordenador
dessa comissão. Foi contratada uma consultoria para a formação, orientação e acompanhamento do
trabalho.
Esse documento está constituído de duas partes. A primeira, denominada CONHECER PARA
TRANSFORMAR, diz respeito à realização do diagnóstico da realidade das crianças e adolescentes do
município. Trata-se de um profundo detalhamento de como se encontram o Sistema de Garantia de
Direitos Humanos da Criança e do Adolescente - SGDHCA e a situação de violações aos seus direitos,
conforme preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
Acrescenta-se a isso uma pesquisa socioeconômica do município, com foco nesse público e
suas famílias. A segunda parte, denominada TRANSFORMANDO VIOLAÇÕES EM DIREITOS, trata do
Plano de Ações, produzido após análise dos dados do diagnóstico. O mesmo está apresentado em
forma de quadros, assim constituídos: ação, como, quem, resultados esperados, prazo, eixo.
O processo para se chegar à realização do Plano Decenal dependeu do empenho de conselheiros sensíveis à importância do mesmo para a o fortalecimento da política de promoção, defesa
e garantia dos direitos de crianças e adolescentes do município de Timóteo. Demonstra também
a maturidade do CMDCA e a consonância de suas ações com a política nacional. Isso se apresenta
também na escolha da consultoria, que deveria garantir, em sua metodologia, o envolvimento e
apropriação da tarefa pelos participantes na consecução do Plano.
A consultoria teve como eixo teórico e metodológico: a legislação vigente referente às políticas voltadas para a criança e o adolescente; o Guia Conhecer para Transformar – referência metodológica na construção de diagnósticos e planos sobre a realidade municipal de crianças e adolescentes; a Análise Institucional, Esquizoanálise, Esquizodrama e a Abordagem Transdimensional
– abordagens teóricas e técnicas implicadas com a transformação social através da produção de processos inspirados na autoanálise, na autogestão, na inventividade e na afirmação da vida (ver referências bibliográficas); assim como na inclusão de saberes e práticas dos participantes do processo.
A duração desse trabalho foi de 1 ano - de março de 2015 a março de 2016. Foram realizados vários tipos de encontros: da comissão com a consultoria, do grupo técnico com a consultoria, somente da comissão, de subgrupos com a consultoria e entre seus componentes somente, de
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subgrupos com os personagens dos campos a ser diagnosticados, da consultoria com usuários, da
consultoria com serviços. Os encontros da comissão se constituíam de momentos formativos, de
organização, de apresentação e discussão das tarefas, de organização do documento final, de análise
de conjuntura local, de análise de implicação dos participantes e da realidade ou dificuldades encontradas para realização das tarefas. Foram um total de 18 encontros com a consultoria, na maioria com
duração de dois dias cada, num total de 12 a 16 horas cada encontro. A média de frequência nos encontros foi de 18 participantes em cada encontro. Os encontros dos subgrupos consistiram em visitas in loco para levantamento de dados, discussão, organização, apresentação e preparação da parte
que lhes cabia das tarefas. O levantamento de dados foi realizado através de visitas aos diversos serviços, entrevistas individuais e grupais, aplicação de questionários, reformulação de instrumentais
de registro de dados dos serviços, junto com os trabalhadores locais e laboratórios vivenciais com
usuários. Os laboratórios vivenciais foram realizados com a mediação da consultoria e contou com
a participação de crianças, adolescentes e familiares usuários dos seguintes serviços: adolescentes
participantes das atividades da Fundação Emalto (9); crianças e seus familiares (17) do Serviço de
Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários executado no CRAS Limoeiro; Adolescentes
em cumprimento de Medidas Socioeducativas e acompanhados pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias (9); adolescentes (27) de duas turmas do Ensino de Jovens e Adultos
- EJA; adolescentes (17) do oitavo ano da Escola Estadual Professora Ana Letro Staacks, totalizando
79 participantes.
Uma situação importante a se destacar é que, ainda no meio do processo de realização do
diagnóstico, estava finalizando o prazo do ciclo orçamentário, para encaminhamento de propostas
para entrar na Lei Orçamentária Anual - LOA do ano de 2016. O coletivo foi capaz de analisar os dados
até então levantados e encaminhar ações denominadas prioritárias e se mobilizar para o exercício
de inclui-las ainda na LOA de 2016. O restante deverá contar com a mobilização do coletivo para ser
incluído em 2017.
Foram feitas cartografias (mapas) síntese dos resultados para apresentação do documento
para o público em geral, potencializando a legitimação do Plano. Estão compostas das maiores fragilidades e as maiores potencialidades dos segmentos diagnosticados, tendo sido elencados e destacados nas cartografias os núcleos mais prioritários (Anexo I).
A minuta do Plano foi disponibilizado para consulta pública de 26/02/2016 a 09/03/2016, e
aprovado em 15/03/2016, em plenária do CMDCA.
Como uma pequena síntese dos resultados do trabalho desenvolvido, pode-se ressaltar os
seguintes momentos do processo vivenciado, descritos abaixo.
1) A Comissão Intersetorial foi composta por todos os representantes propostos na Resolução
171/2014 do CONANDA e houve a participação efetiva da maioria deles. No decorrer do trabalho, foi
sentida a necessidade de convidar representantes de outros movimentos da sociedade para contribuírem, de acordo com as temáticas que iam sendo discutidas, o que só fortaleceu ainda mais o seu
potencial de trabalho.
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2) A metodologia utilizada possibilitou a sensibilização para o maior envolvimento dos participantes:
eles mesmos foram os agentes que realizaram os passos necessários para a consecução das tarefas,
sendo a consultoria apenas o agente facilitador (e não executor), o que possibilitou que conseguissem se apropriar da metodologia como mais uma ferramenta a ser agregada ao seu trabalho em
geral.
3) Como pré-requisito para que as ações do Plano estivessem fundamentadas na realidade, foi realizado um Diagnóstico da realidade da Criança e do Adolescente do Município, não só através
de pesquisa em dados oficiais nacionais, como também, através de busca ativa e envolvimento de
cada segmento a ser diagnosticado, o que já funcionava como uma mobilização dos mesmos para
a reflexão sobre sua realidade. O diagnóstico propiciou que cada participante conhecesse uns aos
outros e seus trabalhos (muitos se conheciam - por ser uma cidade de médio porte, mas não conheciam o trabalho que cada um realizava). Ficou evidenciado no processo, além do desconhecimento,
a fragmentação das ações, o que comprometia seus resultados. A partir desse trabalho houve um
empoderamento de cada ator, que passou a se sentir valorizado e reconhecido pessoal e profissionalmente pelo grupo; ao mesmo tempo, houveram discussões francas que colocavam de forma
aberta as críticas, equívocos e até ressentimentos com relação a certos modos de agir de alguns trabalhadores e serviços - o que gerava distanciamento, possibilitando uma autoanálise coletiva e nova
aproximação e readequações. Cada segmento a ser diagnosticado foi apresentado pelos próprios
atores diretos, dando ao grupo a oportunidade de questionar e analisar a realidade, além de poder
pensar juntos as ações necessárias para resolver as fragilidades e desenvolver as potencialidades.
A partir do maior conhecimento entre os participantes, percebeu-se o surgimento de novas articulações e melhoria das relações, como por exemplo: CT e CRAS, CMDCA e CT, CT e Poder Judiciário,
Entidades, SAS e CMDCA etc.
4) Ao organizar os dados para apresentá-los à Comissão, os próprios atores se surpreendiam com
tais dados, antes desconhecidos por eles próprios. Isso propiciou a apropriação de sua realidade,
contribuindo para potencializar as atividades de cada um, como por exemplo: a Educação passou a
apresentar os dados para toda a rede; o CT passou a refletir sobre a necessidade de se pensar ações
mais coletivas e não só imediatistas etc. Ao mesmo tempo, verificou-se a fragilidade, em geral, de
organização de dados, levando à reflexão e proposição de ações frente a essa realidade, a saber: a
PMMG percebeu a necessidade de reformular seu banco de dados, criando a possibilidade de obter
os dados relacionados à criança e ao adolescente, que hoje estão misturados a dados gerais; O MP e
o PJ não têm banco de dados sistematizados e interligados; o banco de dados sobre as Entidades do
CMDCA não está atualizado, etc.
5) A pouca participação dos beneficiários (crianças e adolescentes) na Comissão foi a maior fragilidade. Houveram participações pontuais de adolescentes e familiares, mas permaneceu apenas uma
adolescente bastante atuante. Para amenizar isso, foram realizados encontros com crianças, adolescentes e famílias para se conhecer a percepção e propostas desse público.
6) A criação da Rede de Garantia dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do municí29

pio de Timóteo foi um dos maiores frutos do processo de realização do Plano. Com a constituição
da Comissão Intersetorial, e a partir da capacitação para o trabalho em rede (parte das intervenções
da consultoria), o grupo foi amadurecendo e percebendo a importância de manter esse espaço fértil
de trocas, de formação e de elaboração coletiva, através da criação da rede. A mesma terá como uma
das tarefas mais importantes o Monitoramento do Plano Decenal.
7) Estão sendo realizadas mobilizações, através de reuniões estratégicas, para sensibilizar os poderes
executivo e legislativo no sentido de contemplar as ações do Plano na LOA 2016, ou de já contemplá-las nas Políticas Setoriais.
8) A partir do trabalho em rede e da realização do Diagnóstico e do Plano de Ações foi-se delineando a necessidade e importância do trabalho intersetorial - um dos maiores desafios da rede, frente
ao funcionamento das políticas, ainda muito fragmentado. O estudo de alguns casos possibilitou a
experimentação da potencialidade da intersetorialidade para ações mais efetivas e foi reconhecido
como uma das metodologias para os encontros da Rede.
9) O coletivo percebeu a necessidade de se capacitar para compreender melhor os trâmites para efetivação do Plano nas Políticas Públicas Municipais - o papel de cada Poder e os passos e prazos, por
exemplo - e para o trabalho em rede.
Acreditamos que se tentou dar o melhor de cada um e de todos no processo de trabalho. Há
muita expectativa que o clima de entusiasmo e envolvimento do coletivo continue a ser o fermento
para as mudanças necessárias no panorama de vulnerabilidade de crianças e adolescentes do município de Timóteo.
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CONHECER PARA TRANSFORMAR
1. VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO
Nesse capítulo traçaremos um perfil da cidade de Timóteo a partir de bases de dados, como
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) e o Atlas de Desenvolvimento Humano
(2014). A partir dessas bases de dados foi possível construir um breve histórico do município, conhecer sua demografia, renda/produto interno bruto - PIB, os índices de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM e os dados de desigualdade social, pobreza e vulnerabilidade social. Essa visão geral
do município - primeira etapa do diagnóstico, é fundamental para contextualizar a realidade em que
vivem as crianças e os adolescentes, sujeitos desse diagnóstico, auxiliando na construção de políticas públicas mais efetivas para a transformação de sua situação de vulnerabilidade e a promoção e
garantia de direitos.
1.1. Um pouco de História
A história do surgimento do município de Timóteo aparece em versões que trazem começos
variados. Uma delas fala da época em que tal região era povoada ainda pelos aborígenes denominados botocudos, que foram, como a maioria dos povos indígenas do Brasil, atacados e expropriados
de suas terras pelos novos povoadores, em especial, devido ao interesse pela exploração de minério,
riqueza encontrada nessa região.
Outra versão, mais conhecida, é a que dá o nome atual da cidade. Diz essa versão que havia
um mulato livre, cujo nome era Manuel Timóteo que, aproveitando o movimento gerado pela mineração de ouro denominada Barrinha, abriu uma venda na cabeceira de um córrego que ganhou o
nome de “Timóteo” - pois os escravos se referiam ao seu nome para informar aos outros onde tinham
feito compras.
Com o desenvolvimento da mineração e da agropecuária na região, foram chegando novos
moradores com suas famílias e escravos, o que levou o imperador D. Pedro II a autorizar ao governador de Minas Gerais conceder “Sesmarias a quem se obrigasse a habitá-las, povoá-las e cultivá-las”
(revista Vale em Revista, 1974).
A partir daí, as versões coincidem com os fatos ressaltados no transcurso histórico, e que serão relatados a seguir.
Em 1832 Francisco de Paula e Silva construiu uma fazenda chamada “Alegre” que foi repassada para herdeiros e vendida a terceiros ao longo do tempo, paralelamente, começando a ser povoada.
Em 1914 essa região tornou-se distrito de Babilônia, hoje conhecida como Marliéria, incorporando-se, posteriormente, a São José do Grama (Jaguaraçu).
A primeira missa foi celebrada em Timóteo em 1914, onde mais tarde, foi construída a primei33

ra Matriz.
Em 1922 foi construída a primeira escola do povoado e no ano de 1938 Timóteo desmembra-se do município de São Domingos do Prata, sendo incorporado ao município de Antônio Dias, já
como distrito autônomo, cuja instalação realizou-se em 1º de janeiro de 1939, quando foi nomeado
seu primeiro juiz de paz.
Em 1944 foi instalada a Companhia de Aços Especiais Itabira Acesita, dando início à conhecida Era do Aço, o que impulsionou o desenvolvimento econômico na região. Nessa época, o desejo de
emancipação do município já mobilizava seus moradores. Em 1948 foi criado o distrito de Timóteo,
sob a jurisdição do município de Coronel Fabriciano.
Na década de 1950 foi fundada a Paróquia de Acesita, o Grupo Escolar D. Angelina Alves e foi
inaugurado o Serviço de Força e Luz; e em 1959, fundou-se a Paróquia de São Sebastião de Timóteo.
Após muita luta dos cidadãos dessa cidade houve sua emancipação no dia 29 de abril de 1964 e a
criação do município de Timóteo.
1.2. Dados Socioeconômicos
A cidade de Timóteo está situada no estado de Minas Gerais, na mesorregião Vale do Rio
Doce, fazendo parte da microrregião de Ipatinga e da região metropolitana Vale do Aço. Conta com
uma área da unidade territorial (km²) 144, 381, situada a 315 metros de altitude e seu clima é tropical quente semi-úmido. Está a 216 km da Capital do estado e tem como cidades limítrofes: Antônio
Dias (oeste), Ipatinga e Coronel Fabriciano (norte), Caratinga e Bom Jesus do Galho (leste), Jaguaraçu
(sudoeste) e Marliéria (sul). A cidade é banhada pelo rio Piracicaba e está localizada próxima ao encontro desse rio com o Rio Doce. Em Timóteo está localizado o Parque Estadual do Rio Doce, a maior
reserva nativa de mata atlântica do estado de Minas Gerais e uma das maiores do Sudeste.
Figura 1: Localização Geográfica de Timóteo em Minas Gerais

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3teo

Atualmente, a indústria é o principal setor da economia de Timóteo, que conta com um expressivo distrito industrial. A cidade é conhecida como a “Capital do Inox”, por sediar a única produtora de aços planos inoxidáveis e siliciosos da América Latina, antiga Companhia de Aços Especiais
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de Itabira (Acesita), posteriormente, ArcelorMittal Timóteo e atualmente Aperam South America.
O censo do IBGE realizado no ano de 2010 calculou a população do município de 81.243
habitantes, formada por 42.050 (51,75%) de mulheres e 39.193 (48,25%) de homens. A população
estimada para 2015 é de 87.542 habitantes.
Gráfico 1: Caracterização da População

Fonte: IBGE 2010

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, entre o censo de 2000 e 2010, o aumento
populacional de Timóteo foi de 1,29%, índice acima da média registrada no país, que ficou em torno
de 1,17%. A população está concentrada na área urbana, totalizando 99,85%, sendo a área rural formada por 0,15% da população.
A estrutura etária é formada por 70,07% de pessoas entre 15 e 64 anos, sendo 22,67% de
crianças de 0 a 15 anos e 7,26% de pessoas acima de 64 anos. O número específico, apontado no
censo de 2010, de crianças e adolescentes do município gira em torno de 8.760, e a pirâmide etária
não demonstra esse dado precisamente, como se pode ver no gráfico abaixo.
Gráfico 2: Estrutura Etária Timóteo

Fonte: IBGE 2010
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Produto Interno Bruto
O PIB representa a soma daquilo que foi produzido em um país/município durante um determinado período de tempo. De acordo com o IBGE, o PIB de Timóteo é formado principalmente pela
indústria e serviços, sendo a agropecuária muito menor que as demais.
Tabela 1: Produto Interno Bruto em reais

VARIÁVEL

TIMÓTEO

AGROPECUÁRIA

990

INDÚSTRIA

817.232

SERVIÇOS

804.812
Fonte: IBGE 2010

A renda per capta da população, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, teve um crescimento de 80,35% nas últimas três décadas, passando de R$ 436,20 em 1990 para R$ 786,68 em 2010,
representando uma taxa de crescimento de 3,15% ao ano, conforme gráfico abaixo.
Gráfico 3: Renda per capta da População

Fonte: Atlas do Desenvolvimento no Brasil 2010

Esse aumento influenciou outra variável, a pobreza no município: as famílias que contavam
com renda per capta inferior a R$ 140,00 mensais em 1991 eram de 24,63%; em 2010 chegou ao número de 5,57%. Esse fato se explica pela estabilidade econômica obtida após 1994, pelos ganhos do
salário mínimo depois de 2003 e a criação de programas de transferência de renda, como o Benefício
de Prestação Continuada - BPC (1993) e o Programa Bolsa Família - PBF (2000). O Gráfico a seguir
descreve essa mudança.
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Gráfico 4: Porcentagem da população com renda per capta inferior a R$ 140,00

Fonte: Atlas do Desenvolvimento (2010)

Os índices de população ocupada também compõem a análise do Produto Interno Bruto. Entre 2000 e 2010 o IBGE apontou que a população economicamente ativa evoluiu de 61,91% em 2000
para 64,94% em 2010. Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação regrediu de 17,37% em 2000 para
11,55% em 2010, de acordo com os gráficos a seguir.
Gráfico 5: Taxa de Ocupação

Fonte: IBGE (2010)
Gráfico 6: Taxa de Desocupação

Fonte: IBGE 2010
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Distribuição de Renda - Coeficiente de Gini
O coeficiente de Gini, índice que mede a desigualdade social, apresentou melhoras entre
1991 e 2010: em 1991 foi de 0,526 (1,00 é o pior número e 0,00 é o melhor), em 2000 de 0,533 e em
2010 foi de 0,489. Apesar da melhora, tal coeficiente aponta ainda para uma considerável concentração de renda, conforme gráfico a seguir:
Gráfico 7: Índice de Desigualdade Social

Fonte: IBGE 2010

Apesar de importante, os estudos acima mensuram apenas a dimensão econômica de uma
determinada população, e deve ser complementado por outros índices que envolvam variadas dimensões do desenvolvimento humano. Uma dessas medidas é o IDHM, que será estudado abaixo.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
O IDHM é uma medida resumida do progresso em longo prazo, que busca mensurar três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da criação do
IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o PIB per capita, que, como
dito acima, considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento.
Em 2010, Timóteo registrou o IDHM de 0,77, confirmando a tendência de evolução registrada em
levantamentos anteriores (1991 e 2000). As dimensões que mais contribuíram para o IDHM foi Longevidade, com índice de 0,836, seguida da Educação, com índice de 0,742 e da Renda, com índice
de 0,737.
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Tabela 2: Evolução IDHM 1990-2010

ANO

IDHM

2010

0,77

2000

0,69

1990

0,58
Fonte: IBGE 2010

O IDHM situa a cidade de Timóteo entre as cidades brasileiras com o maior IDHM, ocupando
a 227ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros. Comparativamente, seu IDHM está acima da
média do estado de Minas Gerais e do Brasil.
Tabela 3: Comparativo IDH Município Estado e União

IDH
TIMÓTEO

MINAS GERAIS

BRASIL

0,77

0,73

0,69

Fonte: IBGE 2010

Vulnerabilidades Sociais
A tabela 4 demonstra as vulnerabilidades sociais existentes no município.
Tabela 4: Vulnerabilidade Social - Timóteo

Vulnerabilidade Social - Timóteo – MG
Crianças e Jovens

1991

2000

2010

Mortalidade infantil

22,88

18,68

15,10

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola

-

63,79

58,00

% de crianças de 6 a 14 fora da escola

8,16

2,54

1,43

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e
são vulneráveis, na população dessa faixa

-

10,13

7,12

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos

1,42

1,96

1,30

Taxa de atividade - 10 a 14 anos

-

7,58

4,03

Família

1991

2000

2010

% de mães chefes de família sem ensino fundamental e com filho
menor, no total de mães chefes de família

12,15

15,56

10,52

% de vulneráveis e dependentes de idosos

2,68

2,24

1,70

39

% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar
per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais

12,09

8,23

2,53

Trabalho e Renda

1991

2000

2010

% de vulneráveis à pobreza

50,47

36,29

20,41

% de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e em ocupação informal

-

39,23

26,20

Condição de Moradia

1991

2000

2010

% da população em domicílios com banheiro e água encanada

91,95

95,26

97,76

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2010)

É notória a diminuição das taxas de vulnerabilidade social ao longo das últimas três décadas.
Essa diminuição pode ser atribuída à ampla rede de políticas públicas que vem sendo implantada no
país e no município. Apesar desses avanços, que podem ser vistos na tabela acima, cabe ressaltar que
ainda existem problemas, como a taxa relacionada a crianças de 0 a 5 anos que estão fora da escola
- sendo que 58% não têm acesso à educação infantil e 20,41% são vulneráveis à pobreza. Os dados
descritos nessa tabela serão melhor trabalhados no capíitulo que analisa as políticas públicas.
2. AUTOAVALIAÇÃO DOS CONSELHOS - CMDCA E CT
A autoavaliação dos conselhos é a segunda etapa do diagnóstico. Tem por objetivo verificar
aspectos sobre a organização e funcionamento do CMDCA e CT, a partir das vivências, experiências
e conhecimentos dos conselheiros adquiridos ao longo do exercício das atribuições.
O CMDCA e o CT são responsáveis, cada um com atribuições e ferramentas de trabalho diferentes, pela promoção, garantia e defesa de direitos, elaboração de políticas e proposição de intervenções necessárias em caso de violações dos direitos da criança e do adolescente.
As atribuições do CMDCA estão descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA nos artigos
88, 214 e 260. As atribuições do CT estão descritas nos artigos 136 ao 141. Além do ECA, ambos os órgãos são regidos por legislação municipal específica. As legislações garantem aos Conselhos atuação
autônoma, não subordinada aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ou mesmo ao Ministério
Público.
O CMDCA é composto por 20 membros, para um mandato de dois anos, sendo 10 titulares - 5
representantes do Poder Público e 5 representantes de entidades não-governamentais, representativas de diversos segmentos da sociedade civil e 10 membros suplentes. Os representantes governamentais são indicados pelo executivo municipal e os representantes de organizações da sociedade
civil são escolhidos em assembleia, pelo voto das entidades e de movimentos representativos da
sociedade.
Desde a sua criação, o CMDCA já realizou 10 conferências municipais, orientadas por docu40

mentos normativos do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do
CEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais e do próprio
CMDCA de Timóteo. No dia 04 de outubro de 2015 foi realizado o oitavo processo de escolha de conselheiros tutelares.
O CMDCA e o CT de Timóteo foram criados por meio da Lei Municipal nº 1.290/93, que foi
revogada pela Lei Municipal nº 3.072 de 05 de julho de 2010. Ambos eram vinculados à Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer; atualmente, estão vinculados à Secretaria de Assistência Social
apenas para fins de suporte técnico e administrativo.
No ano de 2011, os conselheiros do CMDCA e do CT, juntamente com o Ministério Público e a
Secretaria de Assistência Social, elaboraram e encaminharam uma proposta de lei ao executivo municipal, visando estabelecer novos parâmetros relativos à Política Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, atendendo às recomendações do CONANDA e às atualizações do ECA. Em 23 de
novembro de 2011 entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.225, que sofreu duas alterações por meio da
Lei nº. 3.356, de 07 de janeiro de 2014 e pela Lei 3.226, de 03 de junho de 2015.
Entende-se que a atuação dos Conselhos é bastante abrangente. Para analisar suas atuações
foram criadas seis dimensões, a saber:
• Legislação e normas locais
• Composição e representatividade
• Infraestrutura
• Capacitação dos conselheiros
• Participação e distribuição do trabalho entre os conselheiros
• Condições que favorecem o diagnóstico e a elaboração do plano de ação municipal
Para a realização do processo de autoavaliação, os conselheiros se mobilizaram e se organizaram em encontros grupais1 para responderem a um questionário que elencava essas dimensões,
desdobradas em indicadores que detalhavam o processo e eram pontuados conforme a escala descrita no tabela abaixo:
Tabela 5: Notas para AutoAvaliação

MÉDIA

EXPLICAÇÃO

0

Inexistente/Totalmente desestruturado

1

Insatisfatório/Pouco estruturado

2

Relativamente satisfatório/Razoavelmente estruturado

3

Satisfatório ou bastante satisfatório/Estruturado

Foram realizados encontros entre grupos menores de trabalho e reunião plenária.
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A análise das dimensões envolveu o levantamento do que eram considerados como forças ou
fragilidades de cada indicador, a eleição de núcleos de ameaças e potências prioritários (a partir das
forças e fragilidades elencadas) e o levantamento de ações para influir na realidade analisada. Estas
são algumas das ações que farão parte do Plano Decenal. A pontuação de cada dimensão é a média
das pontuações dadas a cada indicador.
Definição dos prazos para execução das ações:
(C) Curto – até 3 anos
(M) Médio – de 3 a 6 anos
(L) Longo – de 7 a 10 anos
2.1. Autoavaliação do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Relação dos conselheiros que compõem o CMDCA e em destaque os que participaram do
processo de autoavaliação do Conselho.
Conselheiros Governamentais
Patrícia Nunes Silva Elias (SAS)
Cecília Maria Martins Reis Siqueira (SEC)
Ana Paula de Souza Melo Fraga (SS)
Giselly Regina Duarte do Carmo (SPG)
Karolyne Assis Rodrigues (Controladoria Geral)
Graziela Scarpatti Viana Ferreira (SAS)
Maria Elena Alves Oliveira (SEC)
Danilo Flavio Nicolato (SS)
Carlos Alberto Salviano Alves (SPG)
Viviane Vieira Amaro (Controladoria Geral)
Conselheiros Sociedade Civil
Neide Barbosa Morais (Fundação Aperam Acesita)
Grazielle Araújo Martins Torres Torquetti (Fundação Emalto)
Edna da Penha Martins de Oliveira (Associação Seara)
Maria da Penha Horst Mendes (CATOS)
Ângela Fernandes Almeida (Instituto Presbiteriano Nova Vida)
Helenir Helena Dias Souza (Lar das Meninas Jesus de Nazaré)
Alcione de Paula Silva Paiva (IPÊ)
Érica Martins Sousa Costa (APAE)
Rosana Marinho Araújo Morais (Paróquia São José de Acesita)
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Dimensão 1: Legislação e Normas Locais
Essa dimensão buscou avaliar as legislações e normas que regulamentam o CMDCA, analisando a adequação às leis federais e estaduais, o regimento interno e o processo de eleição dos conselheiros e foi considerada como relativamente satisfatória (2,5).
O Indicador “Adequação e atualização da Lei Municipal que criou o CMDCA” foi considerado
relativamente satisfatório (2,2). Apresentou como forças: o processo histórico de sua construção, o
acompanhamento das mudanças legais e a abertura para as alterações e adequações que foram realizadas de forma coletiva. Segundo os conselheiros, a lei municipal apresenta aspectos de inovação
e ousadia frente às existentes na região. Outro aspecto identificado é o espaço de diálogo e planejamento das Políticas Públicas referentes à criança e ao adolescente. Como fragilidade, foi apresentada
a necessidade de pequenas mudanças na lei e a proposta foi sua inclusão no plano de ação.
O indicador “Adequação e atualização da Lei de regulamentação sobre o Fundo Municipal para
a Criança e Adolescente – FMDCA”, foi considerado bastante satisfatório (3). Como forças foram apresentadas: a garantia e regulamentação do FMDCA na legislação municipal, o cumprimento às definições da legislação municipal, a elaboração do Plano de Aplicação dos recursos do FMDCA, a criação
do grupo gestor do FMDCA e a agilidade na gestão do FIA. Como fragilidade foi apontada a necessidade de ampliação dos recursos do FIA.
O Fundo para a Infância e Adolescência – FIA, autorizado pela Lei Federal 8.242/91, é um fundo criado para receber recursos destinados a políticas, programas e ações voltadas ao atendimento
de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, atendendo aos direitos fundamentais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal nº. 8.069/90). É o
CMDCA quem decide quais projetos receberão os recursos do FIA, de acordo com as prioridades de
atendimento às crianças e adolescentes em cada município. Os recursos podem ser de várias fontes,
inclusive do Poder Público, dentre elas, a dedução de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas.
Tabela 6: Fia de Timóteo nos últimos 4 anos

Fonte

2012

2013

2014

2015

Pessoas Físicas

31.827,90

93.949,91

91.875,42

35.814,21

Pessoas Jurídicas

45.000,00

70.000,00

190.000,00

TOTAL

76.827,90

163.949,91 281.875,42

0,00
35.814,21

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FIA NOS ÚLTIMOS 4 ANOS
Áreas temáticas:
I - atividades socioeducativas destinadas à criança e/ou adolescente;
II - atendimento às crianças e adolescentes com deficiência;
III - trabalho protegido do adolescente trabalhador, conforme lei nº. 10.097/2000 ou programa de
formação profissional para adolescentes;
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IV - acolhimento, sob forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado.
V - realização de campanhas de acordo com os princípios legais previstos no Estatuto da Criança e
Adolescente.
VI - prevenção e tratamento à dependência química;
VII – orientação e apoio sócio familiar às crianças e adolescentes atendidos pelos programas.
VIII – Programas e projetos de capacitação e formação dos operadores do Sistema de Garantia dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
IX – Construção do Plano decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.
Tabela 7: Destinação FIA últimos 4 anos

ENTIDADES
Ajudou
APAE
Associação Reviver
Associação Seara
CATOS
Creche Amor e Luz
Fundação Aperam Acesita
Fundação Emalto
Grupo Pirilampo
Instituto Presbiteriano Êxodo
Instituto Presbiteriano Nova Vida
Lar das Meninas Jesus de Nazaré
Total de Instituições
Total de crianças/adolescentes

CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS
2012 2013 2014
2015
--200
400
124
141
-----100
40
45
138
60
---74
-98
----35*
População infanto juvenil**
150
130
230
255
200
74
200
-10
100
74
75
119
90
60
110
-13
25
-06
08
08
08
643 691 962
1.074

* Capacitação de conselheiros de direitos e tutelares
** Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de Timóteo

O indicador “Existência e adequação do Regimento Interno do CMDCA” foi avaliado como relativamente satisfatório (2). Como forças foram identificadas: sua atualidade e adequação à legislação
(essa adequação foi realizada pela Comissão de Políticas Públicas do Conselho). Como fragilidades
foram apontadas: a necessidade de aprovação da adequação pela plenária, sendo pouco o conhecimento do Regimento Interno por parte dos Conselheiros. A ação proposta foi o desenvolvimento de
estratégias de socialização do Regimento Interno entre os conselheiros.
O indicador “Adequação do processo vigente do município para escolha dos membros do Conselho Tutelar” foi considerado bastante satisfatório (3). Como forças foram apontadas: o processo é
democrático e atualizado, as mudanças exigidas pela legislação foram realizadas, é bem monitorado
e houve a ampliação de critérios para participação de um maior número de candidatos. Não foram
apresentadas fragilidades.
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Dimensão 2: Composição e Representatividade
Essa dimensão trata da composição e representatividade dos conselheiros e foi considerada
satisfatória (2,6).
O indicador “Legitimidade e Orientação Democrática do Processo de escolha dos Conselheiros da
Sociedade Civil” foi avaliado como bastante satisfatório (3). Como forças foram apontadas: o processo
bem organizado, com ampla divulgação em diferentes espaços, ocorrendo em conformidade com a
legislação. Como fragilidade foi apresentada a necessidade de identificar e regularizar as entidades
ainda não inscritas no CMDCA. A ação proposta é a sensibilização e mobilização das instituições para
inscrição no Conselho, e consequente participação no processo de escolha de conselheiros.
O indicador “Representatividade dos Conselheiros da Sociedade Civil em Relação à Diversidade
de Organizações, Entidades e Associações Existentes nesse Segmento Local” foi considerado relativamente satisfatório (2). Como força foi apontada a diversidade das entidades que atuam com crianças
e adolescentes, que têm sua participação garantida na legislação, porém ainda não são inscritas no
Conselho. Percebe-se a necessidade de ampliação do número de entidades inscritas no CMDCA.
Uma das ações propostas foi à criação de estratégias para inscrição de instituições, com vistas à ampliação de representatividade.
Os indicadores “Desvinculação dos Conselheiros da Sociedade Civil em Relação a Cargos nos
Poderes Executivos e Legislativos Municipais e do Poder Judiciário e Representatividade dos conselheiros
governamentais em relação às políticas básicas setoriais (assistência, saúde, educação e outras)” foram
avaliados como bastante satisfatório (3). Como força apresentada em ambos foi a garantia legal para
o cumprimento desses indicadores. Não foram encontradas fragilidades.
O indicador “Poder de comunicação e influência junto aos órgãos gestores de suas respectivas
áreas e políticas setoriais” foi considerado como relativamente satisfatório (2,4). Das cinco políticas
públicas representadas no Conselho, três se fazem presentes nas reuniões, por meio dos respectivos
secretários. No entanto, foi identificada como uma fragilidade, a dificuldade de ampliação dos espaços de interlocução entre esses representantes e os demais secretários. Entende-se que a articulação
entre os gestores públicos fortalece os mecanismos de comunicação, bem como o poder de influência na formulação de políticas intersetoriais.
Dimensão 3: Infraestrutura
Essa dimensão buscou avaliar os recursos materiais e humanos disponíveis ao Conselho para
a execução de suas atividades, sendo considerada, em geral, satisfatória (2,6).
O primeiro indicador avaliado foi “Disponibilidade e adequação de espaço, equipamentos materiais para a realização do trabalho do CMDCA”, que foi considerado satisfatório (2,9). Como forças,
foram apresentadas: disponibilidade de materiais em quantidade suficiente, acesso à internet, à telefonia fixa, móvel e mobiliário adequado. Como fragilidades foram apontadas: a dificuldade da aces45

sibilidade na estrutura física e de adequação conforme legislação de segurança. A ação proposta foi
a mudança para um espaço físico adequado.
O indicador “Disponibilidade (ou possibilidade de requisitar, quando necessário) de pessoal técnico para assessoria e apoio às atividades” foi avaliado como relativamente satisfatório (2). Como força
foi apontada que as requisições feitas são atendidas. Como fragilidade foi identificada a necessidade
da formação de um novo profissional que compreenda os processos do CMDCA, em função da proximidade da aposentadoria da técnica da Secretaria Executiva. A ação proposta foi a designação de
outro servidor efetivo para iniciar essa formação.
O Indicador “Disponibilidade de apoio administrativo para a Secretaria Executiva” foi avaliado
como relativamente satisfatório (2). Como fragilidades foram apontadas: a falta do apoio administrativo para Secretaria Executiva e a insuficiência de carga horária. A ação proposta para solucionar essa
fragilidade foi a solicitação de designação de um servidor efetivo da área administrativa com carga
horária mínima de seis horas.
Dimensão 4: Capacitação dos Conselheiros
Essa dimensão foi a que apresentou pior avaliação, sendo considerada insatisfatória (1,4).
O indicador “Conhecimento do ECA e das Leis, normas e principais resoluções (nos níveis federal,
estadual e municipal) que regulam o funcionamento do CMDCA” foi avaliado como insatisfatório (1,9).
Apresentaram como forças: a capacitação realizada em 2014 e o conhecimento, ainda não sólido,
da legislação municipal. A fragilidade apontada foi a falta de conhecimento das legislações federal e
estadual. A ação proposta foi a capacitação continuada dos conselheiros.
O indicador “Conhecimento sobre leis, planos e programas que estabelecem diretrizes para a
defesa e promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes em áreas críticas” foi avaliado como
insatisfatório (1). Como força foi apontada o conhecimento das diretrizes das políticas para crianças
e adolescentes, por parte de alguns conselheiros. Como fragilidades foram identificadas: conhecimento ainda deficiente, necessitando de capacitação continuada e o tempo de mandato dificulta
a apropriação dessas informações. A ação proposta foi a realização de capacitação continuada dos
conselheiros e divulgação do ECA e das atribuições do CMDCA e CT para Sistema de Garantia de
Direitos Humanos de Criança e Adolescente - SGDHCA.
Dimensão 5: Participação e Distribuição do Trabalho entre os Conselheiros
Essa dimensão trata da participação e distribuição dos trabalhos entre os conselheiros, sendo
considerada relativamente satisfatória (2,3).
O primeiro indicador buscou questionar a “Forma de distribuição de tarefas e responsabilidades”, sendo avaliado como bastante satisfatório (3). Como forças foram apresentadas: existe uma
distribuição legal das atividades (apesar de carecer de melhor distribuição real), o conhecimento
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por parte dos conselheiros das funções das comissões e o envolvimento político de todos os conselheiros. A fragilidade apontada foi a falta de envolvimento de alguns conselheiros na realização
das responsabilidades descritas em resolução. A ação proposta foi o desenvolvimento de estratégias
capazes de melhorar o envolvimento dos conselheiros nas tarefas e responsabilidades do CMDCA.
O indicador “Adequação do tempo destinado pelos conselheiros para execução das tarefas e
participação nas reuniões de trabalho e/ou comissão eventualmente existente no CMDCA” foi considerado como insatisfatório (1,7). As forças apresentadas foram: a participação no controle social e a
qualidade da participação dos que se envolvem efetivamente. As fragilidades apresentadas foram:
o acúmulo de tarefas de alguns conselheiros que participam de vários Conselhos ao mesmo tempo,
as ações coletivas e a representatividade. A ação proposta foi desenvolver estratégias para ampliar/
diversificar as representações.
Dimensão 6: Condições que favorecem o Diagnóstico e a Elaboração do Plano de Ação Municipal
Essa dimensão foi avaliada como insatisfatória (1,9).
O indicador “Existência de dados e informações organizadas e arquivadas sobre o histórico de
atuação do CMDCA (resoluções, atas, planos elaborados no passado etc.)” foi considerado como bastante satisfatório (3). As forças apresentadas foram a organização e a catalogação dos arquivos. As
fragilidades apontadas foram: a falta de um Relatório Anual das ações do CMDCA e de digitalização
dos arquivos. Para superação dessas fragilidades foram propostas a inclusão do Relatório Anual no
Plano de Ação do CMDCA e a realização da digitalização dos arquivos.
O indicador “Existência e adequação das normas e procedimentos para o registro das entidades
não governamentais e dos programas de atendimento das entidades governamentais e não governamentais” foi avaliado como bastante satisfatório (3), pois houve adequação aprovada em Resolução.
O indicador “Existência de registro atualizado e qualificado das entidades não governamentais
e dos programas de atendimento das entidades governamentais e não governamentais” foi avaliado
como insatisfatório (1), pois há registros das ações das organizações não governamentais, porém,
identificou-se a ausência de registros das ações governamentais; também, não ocorre o monitoramento para atualização de dados das organizações e do encaminhamento atualizado de dados ao
CT para preenchimento do Sipia; a falta de fiscalização, por parte do CT às entidades inscritas e não
inscritas no CMDCA, conforme artigo 95 do ECA. A ação proposta para a superação dessas fragilidades foi a inclusão dessas ações no Plano de Ação do CMDCA.
O indicador “Comunicação atualizada ao Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário
sobre a existência e o registro das entidades não governamentais e de seus programas de atendimento, e dos programas de atendimento governamentais” também foi avaliado como insatisfatório (1).
A única forma de comunicação é o registro em ata e em arquivos, o que torna a comunicação uma
fragilidade. Para uma melhoria da comunicação foi proposta a criação de procedimento sistemático
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de atualização/informação aos órgãos competentes dos registros de entidades e programas de atendimento.
Os indicadores “Existência de relações colaborativas entre o CMDCA e o CT, Existência de relações
colaborativas entre o CMDCA e os órgãos de Segurança instalados no município e Existência de relações
colaborativas entre o CMDCA e o Ministério Público”, foram avaliados como relativamente satisfatórios
(2) e apresentaram os mesmos núcleos de forças: existe uma boa relação do CMDCA com os órgãos
de Segurança e com o MP e uma disposição para o trabalho coletivo, com respeito à autonomia de
cada um. Com relação ao CT, essa relação é otimizada pela existência de uma comissão de apoio ao
CT. Apesar desse avanço, foi identificada a necessidade de melhorar as ações comuns e a compreensão do âmbito de atuação de cada Conselho, sendo proposto o investimento em ações que promovam a colaboração entre os Conselhos e o alinhamento das respectivas atribuições. Acrescenta-se
com relação ao MP, que as consultas enviadas, via ofício, são prontamente respondidas. Dentre as
fragilidades, foram apontadas: falta de ações colaborativas para as atividades comuns; necessidade
do refinamento da compreensão do âmbito de atuação de cada órgão; falta de ações conjuntas com
os órgãos de Segurança Pública e a ausência de um Fórum Intersetorial.
O indicador “Existência de relações colaborativas entre o CMDCA e o Poder Judiciário” foi avaliado como insatisfatório (1). A relação é considerada distante e insuficiente, exigindo ação que promova aproximação entre o CMDCA e o Poder Judiciário. Outra fragilidade é a falta de uma Vara específica para a criança e o adolescente.
Quanto ao indicador “Existência de relações colaborativas entre o CMDCA e os gestores das políticas setoriais (assistência, educação, saúde etc.)” foi avaliado como satisfatório (2,7). Os conselheiros
identificam uma boa relação entre CMDCA e gestores das políticas setoriais, existindo a disposição
para o trabalho coletivo, bem como uma iniciativa incipiente no processo de elaboração de propostas orçamentárias para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.
Como fragilidades foram apontadas: a necessidade de melhoria das ações colaborativas para atividades comuns e de compreensão do âmbito de atuação de cada órgão. As ações propostas foram:
o fortalecimento e integração das políticas setoriais e a maior participação do CMDCA no processo
de elaboração de propostas orçamentárias para planos e programas de atendimento aos direitos da
criança e do adolescente.
O indicador “Existência de relações colaborativas entre o CMDCA e os demais Conselhos” foi avaliado como insatisfatório (1). Apesar de existir uma boa relação do CMDCA com alguns Conselhos,
ainda não se trata de uma relação colaborativa. As principais forças apresentadas foram: a boa relação entre CMDCA, CMAS e o CME, com uma disposição para o trabalho coletivo e a proposta embrionária de constituição da Comissão Interfóruns, porém, a mesma não é tida como uma ação prioritária
do ponto de vista político, incidindo na fragilidade do processo de interface entre os Conselhos. Os
conselheiros ainda relatam que alguns Conselhos não têm a criança e o adolescente como prioridade absoluta.
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2.2. Autoavaliação do Conselho Tutelar - CT
Conselheiros tutelares que participaram da autoavaliação:
Bruna Mara Neiva Rodrigues
Diva Martins Gonçalves
Ilma Jackson de Menezes dos Santos
Robson Pereira dos Santos
Selma Crispim Silva Mello
Dimensão 1: Legislação e Normas Locais
O coletivo de conselheiros tutelares avaliou muito positivamente essa dimensão, que teve
como média ser bastante satisfatória (3).
O indicador “Adequação e atualização da lei municipal que criou o Conselho Tutelar” foi considerado como relativamente satisfatório (2). Apesar de ter a lei municipal que criou o CT, a mesma
precisa ser revista, sendo apontado como fragilidade a necessidade de adequação de alguns de seus
artigos para estarem em consonância com a CLT, o que reflete negativamente na rotina do CT. A ação
proposta foi a realização de estudos sobre a lei e identificação de mudanças para a devida adequação.
O indicador “Existência e adequação do Regimento Interno do CT” foi avaliado como bastante
satisfatório (3), sendo apresentadas como forças a revisão do Regimento Interno e sua adequação às
leis municipal e federal.
O mesmo ocorre com o indicador “Adequação do processo vigente no município para escolha
dos membros do CT”, que foi avaliado como bastante satisfatório (3), sendo identificada como força
sua concordância com a lei federal.
Dimensão 2: Infraestrutura
Essa dimensão foi considerada na média de seus indicadores como relativamente satisfatória
(2).
O indicador “Disponibilidade de espaço físico e adequação em termos de localização, tamanho,
conservação e privacidade” foi avaliado como bastante satisfatório (3). Como força, foi apresentada a
reforma recente realizada no espaço físico em que o CT funciona.
O indicador “Disponibilidade de equipamentos adequados e materiais necessários ao trabalho
do CT (transporte, telefones, computadores, internet etc.)” também teve a avaliação de bastante satisfatório (3). Segundo os conselheiros, o fato do Conselho ter recebido o Kit Conselho do Governo Federal, composto por 1 carro, 5 computadores, 1 bebedouro, 1 geladeira e 1 impressora multifuncional,
impactou positivamente sobre seu funcionamento.
Quanto ao indicador “Disponibilidade de (ou possibilidade de requisitar quando necessário) assessoria técnica (jurídica, psicológica, social etc.)” foi avaliado como insatisfatório (1), já que esse profissional não está presente no Conselho e nem está disponibilizado pelo governo. A ação proposta
49

para essa fragilidade foi a disponibilização de um técnico de referência com amplo conhecimento
das legislações e do SGDHCA para assessorar o CT quando necessário.
Outro indicador avaliado como insatisfatório (1) foi a “Disponibilidade de (ou possibilidade de
requisitar quando necessário) pessoal de apoio ao seu trabalho (auxiliar administrativo, secretária, motorista etc.)”, visto que os profissionais cedidos (motorista, agente administrativo) atendem o CT de
forma parcial. Alguns não apresentam perfil ou habilidade administrativa e a carga horária não está
de acordo com a Lei Municipal nº 3225/2011, art. 24. As ações propostas foram: a previsão desses
profissionais no próximo concurso público e a viabilização de capacitação para o exercício das funções elencadas.
Dimensão 3: Capacitação dos Conselheiros
Essa dimensão foi considerada na média de seus indicadores como sendo relativamente satisfatória (2).
O indicador “Conhecimento do ECA e outras leis, normas e principais resoluções (nos níveis Federal, Estadual e Municipal) que regulam o exercício das atribuições dos conselheiros e funcionamento
do CT” foi considerado como bastante satisfatório (3). A força apresentada foi o interesse e busca do
grupo pela formação continuada, mas que ainda é insuficiente.
O indicador “Capacitação para conhecer e registrar as violações de direitos que atingem as crianças e adolescentes” foi considerado como relativamente satisfatório (2). Consideraram como fragilidade a necessidade de reforçar o conhecimento dos conselheiros e a ação proposta foi a capacitação
continuada para os mesmos.
Dimensão 4: Organização e Distribuição do Trabalho entre os Conselheiros
Essa dimensão teve todos os seus indicadores considerados com atuação bastante satisfatória, recebendo a média de pontuação 3; a justificativa dada pelo grupo de conselheiros é que tal
resultado é devido ao fato de cumprirem a Resolução 139 do CONANDA.
O indicador “Existência de normas de organização do trabalho do CT que permitam o atendimento da população durante as 24h de todos os dias da semana” foi avaliado como bastante satisfatório (3). É considerado como força, o fato de tais normas estarem previstas no Regimento Interno e na
Lei Municipal, dando cumprimento às Resoluções do CONANDA.
O indicador “Distribuição equitativa e coerente das tarefas e responsabilidades inerentes ao funcionamento do CT entre o conjunto de conselheiros” foi considerado como bastante satisfatório (3). O
grupo de conselheiros chegou a essa avaliação máxima devido ao funcionamento sistemático das
reuniões colegiadas e à construção de escala de trabalho entre os conselheiros para realização de
plantões, visitas, registros e atendimentos.
O indicador “Existência de mecanismo de compartilhamento de conselheiros e deliberações colegiadas sobre os casos atendidos” foi avaliado como bastante satisfatório (3). Isso se justifica pela realização de reuniões ordinárias uma vez por semana e extraordinárias, de acordo com as demandas.
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Dimensão 5: Eficiência de Procedimentos Operacionais
Essa dimensão trata da eficiência dos procedimentos do CT quanto às suas ações cotidianas,
encaminhamentos para o MP e o mapeamento da rede de serviços governamentais e não governamentais para possíveis encaminhamentos. Em média, foi considerada em seu funcionamento como
relativamente satisfatória (2), sendo que o item que apresentou menor avaliação foi o referente ao
registro dos serviços governamentais e não governamentais.
O indicador “Eficiência dos procedimentos empregados pelo CT para fiscalização das entidades
governamentais e não governamentais de atendimento” também foi avaliado como relativamente satisfatório (2). Os conselheiros apontaram como forças a existência de roteiro de visitas e o conhecimento dos procedimentos por parte dos conselheiros. Como fragilidade apontam a dificuldade de
estabelecer um planejamento conjunto, bem como a execução de ações mais coletivas. Esse fato se
deve, em grande parte, pelo elevado número de casos individuais de violação a ser atendido.
O indicador “Eficiência dos procedimentos de encaminhamento e representação ao Ministério
Público e à Autoridade Judiciária, em face de ocorrências de violações de direitos de crianças e adolescentes” foi avaliado como bastante satisfatório (3), pois todos os fatos que constituem infração administrativa/penal contra os direitos da criança e do adolescente são encaminhados para MP e para o
Judiciário.
O indicador “Existência no CT de um cadastro atualizado dos programas mantidos por órgãos
governamentais e entidades não governamentais de atendimento que possibilite o encaminhamento
das medidas protetivas aplicadas pelo Conselho” foi avaliado como insatisfatório (1). A força apresentada foi a existência do SIPIA, com registro de alguns programas governamentais e não governamentais, porém, esse é desatualizado, devido ao CT não ter informações atuais acerca dos programas registrados no CMDCA. A ação sugerida para superação dessa fragilidade foi a proposição de reuniões
com a Comissão de Registro do CMDCA para o mapeamento dos programas existentes no município.
Dimensão 6: Relacionamento com o Sistema de Promoção e Defesa dos Direitos
Essa dimensão é composta por quatro indicadores e tem por objetivo avaliar a relação do CT
com os demais entes do SGDHCA. Essa dimensão foi considerada em média relativamente satisfatória (2), sendo todos os indicadores pontuados igualmente.
O primeiro indicador “Existência de relações colaborativas entre CT e CMDCA” foi avaliado como
relativamente satisfatório (2). Apresenta como força a boa relação entre o CT e o CMDCA. Como
fragilidades foram apontadas: a dificuldade do CMDCA em articular com os demais órgãos o cumprimento das deliberações acerca das Políticas Públicas; a falta de conhecimento das atribuições do
CMDCA por parte de alguns conselheiros de direitos. A ação proposta foi a promoção de discussões
e elaboração de ações frente às demandas apresentadas pelo CT (relatório de violações do SIPIA) ao
CMDCA, incluíndo essas demandas no orçamento municipal.
O indicador “Existência de relações colaborativas entre CT e os órgãos de segurança instaladas
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no município” apresentou-se como relativamente satisfatório (2). Como forças foram apresentadas:
a boa relação estabelecida entre eles; a disposição para o diálogo e o apoio policial para o desempenho das atribuições do CT. A fragilidade apontada foi o desconhecimento da Polícia com relação
às atribuições do CT. A ação proposta foi a realização de um seminário de capacitação para que haja
esclarecimento do papel de cada ator do SGDHCA.
O indicador “Existência de relações colaborativas entre CT e MP” foi avaliado como relativamente
satisfatório (2). Como forças foram apresentadas: a boa relação entre CT e MP e a reunião que ocorria
uma vez por mês entre os dois órgãos para retorno dos casos encaminhados e que não ocorre mais.
Como fragilidades foram apontadas: o CT não tem retorno das ações civis públicas movidas pelo MP
com relação à falta de Políticas Públicas de atendimento à criança e ao adolescente; tampouco, dos
casos de descumprimento inerentes ao poder familiar encaminhados ao MP; ao mesmo tempo, são
solicitados pelo MP para a elaboração de relatórios sociofamiliar, o que não é da competência do
CT. As ações propostas são: reforçar as atribuições do CT para o MP, criar agenda de encontros para
discutir casos e outros temas pertinentes aos encaminhamentos.
O indicador “Existência de relação colaborativa entre CT e Poder Judiciário” foi avaliado como
relativamente satisfatório (2). Foi identificada como força, a boa relação entre os dois entes, porém,
com um amplo leque de fragilidades: não é dado retorno ao CT das ações judiciais referentes à aplicabilidade das penalidades administrativas previstas no ECA (enfatizando o artigo 249); o PJ atribui
ao CT funções que não lhe competem (busca e apreensão, acompanhar adolescente sem presença
dos pais/responsáveis em consulta médica, entre outras.); nas reuniões concentradas promovidas
pelo judiciário com o objetivo de avaliar a situação de crianças e adolescentes institucionalizados, o
CT não se sente ouvido nos procedimentos que antecedem as decisões. Foram propostas as seguintes ações: reforçar as atribuições do CT para o PJ por meio de reuniões ou seminários de capacitação,
bem como o papel de cada ator do SGDHCA.
Dimensão 7: Condições que favorecem o Diagnóstico e a Elaboração do Plano de Ação Municipal
Essa dimensão tem por objetivo a avaliação das condições favoráveis à elaboração do Plano
de Ação Municipal e recebeu como avaliação média ser bastante satisfatória (3).
O primeiro indicador avaliado foi “Existência de registros circunstanciados dos casos de ameaça
ou violações de direitos atendidos nos últimos 12 meses”, sendo considerado bastante satisfatório (3).
Como força foi apresentada a existência de um sistema que contém cadastro das crianças e adolescentes, violações de direitos e medidas aplicadas.
O indicador “Existência de registros circunstanciados de casos atendidos em sistemas informatizados (SIPIA ou similar) nos últimos 12 meses”, também foi avaliado como bastante satisfatório (3).
Constatou-se que os conselheiros têm acesso ao SIPIA/WEB, sistema de comunicação informatizado
que alimenta o banco de dados nacional, de responsabilidade da Subsecretaria de Promoção dos
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Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, vinculada à Presidência da República. É um sistema criado para subsidiar a adoção de decisões governamentais nas
políticas para a criança e o adolescente.
O indicador “Existência de registros e de controle da execução das medidas protetivas aplicadas
pelo CT a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis, nos últimos 12 meses” foi avaliado como bastante satisfatório (3), demonstrando que o controle da execução das medidas protetivas aplicadas pelo
CT é monitorada pelo SIPIA, por meio de prazos estabelecidos pelo conselheiro tutelar que registra o
fato.
O indicador “Existência de registro de encaminhamento e representações ao MP e autoridade
Judiciária”, foi avaliado como bastante satisfatório (3), pois o SIPIA dispõe de tais encaminhamentos
e é executado pelos conselheiros.
2.3. Algumas considerações sobre o processo de autoavaliação dos Conselhos
A avaliação realizada pelos conselheiros, ao ser apresentada para a Comissão Intersetorial
teve alguns efeitos, que merecem ser ressaltados:
- Oportunidade de maior conhecimento sobre o CMDCA e o CT - muitos não sabiam sobre
suas atribuições; a maioria se surpreendeu com o nível de organização, qualificação e abrangência
dos mesmos.
- Ficou visível para todos o alto nível de qualificação dos conselheiros presentes na comissão.
- Muito envolvimento, interesse e participação dos membros da Comissão.
- Os Conselheiros do CMDCA presentes compartilharam o efeito positivo que a autoavaliação
teve sobre os conselheiros em geral, propiciando a atualização de questões que necessitavam ser
compartilhadas e refletidas coletivamente.
- Os Conselheiros do CT presentes na apresentação da autoavaliação, frente às reflexões feitas
junto com os demais membros da Comissão perceberam o quanto o funcionamento do CT estava
dentro de uma lógica de urgência e “apaga incêndio” (muito comum na maioria dos CTs em todo o
Brasil), intervindo predominantemente em situações individuais. Lembraram de uma ação coletiva
que fizeram com relação a uma creche e seus efeitos na vida de muitas crianças e famílias, o que
aponta para a importância de ações preventivas e mais coletivas. Ficaram de realizar essa reflexão
com os demais conselheiros, visando conseguir esse avanço em sua prática.
- Ficou clara a importância e necessidade da criação de um Fórum Intersetorial, o que proporcionaria uma maior articulação entre os componentes do SGDHCA e ações mais intersetoriais.
- Vale ressaltar a motivação e a dedicação dos Conselheiros de Direito para a elaboração do
Projeto do Plano Decenal e captação dos recursos junto ao Itaú Social.
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3. POLÍTICAS SOCIAIS
A sociedade atual foi constituída historicamente por uma distribuição desigual dos meios
necessários para a sobrevivência de todos que a compõem. Em sua forma de organizar a produção,
grande parte da população vende sua força de trabalho para o mercado e muitas vezes não ganha
o suficiente para garantir meios básicos de subsistência. Outro contingente está excluído, por vários
motivos, desse mercado de trabalho e impedido de acessá-lo. Frente a essa situação, o Estado organiza diversas políticas sociais com o objetivo de garantir o acesso a condições dignas de vida.
A Constituição Federal – CF de 1988 elenca uma série de direitos sociais que o Estado tem o
dever de garantir a seus cidadãos, independente da classe que o mesmo ocupa. A lista desses direitos é encontrada no artigo 6º da CF:
“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição”.
Para cumprir com seu dever, o Estado deve organizar ações sistematizadas de caráter continuado e com garantias de financiamento. Essas ações são conhecidas como Políticas Sociais.
Desde a promulgação da Constituição Federal de 88 o estado brasileiro vem reorganizando e
reestruturando suas políticas sociais para adequá-las a esse novo contexto. Essa reorganização é feita
por meio da aprovação de Leis como: a LOAS - Lei nº 8.742, a LOS - Lei 8.080/90, LDB - Lei nº 9.394/96
e o ECA - 8069/1990. Para além da aprovação de leis é necessário realizar diagnósticos da realidade,
implantar equipamentos e outras ações para a efetivação dessas leis.
Um dos princípios que norteiam a elaboração e a implantação das políticas sociais é a participação social, garantindo o controle social de ações que atendam às demandas reais de seus usuários.
Esse controle se dá por diversos mecanismos, como as conferências e conselhos, a descentralização
administrativo político e a territorialização.
No contexto da elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes é importante citar que um dos princípios que norteia o ECA é o de prioridade absoluta para
crianças e adolescentes, no atendimento e financiamento de todas as políticas, o que infelizmente
não é a realidade concreta.
Dessa forma, traçar um panorama da atual situação das políticas sociais no município é de
extrema importância para verificar se o mesmo vem promovendo os direitos das crianças e adolescentes. Serão tratadas as políticas de assistência social, educação, saúde, segurança, justiça, cultura,
esporte e lazer. Essa análise levará em conta o histórico dessas políticas no município, indicadores
para avaliação da efetividade dessas políticas, a cobertura territorial, número de atendimentos e suas
potencialidades e fragilidades.
3.1. Assistência Social
Em 1993 ocorreu a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, nº 8.742, que
regulamentou a Constituição Federal de 1988, estabelecendo princípios, diretrizes, responsabilidades e atribuições para a organização da Assistência Social, exigindo ainda definição de leis e normas.
A Assistência Social é ratificada como dever do Estado e direito do cidadão, passando a compor juntamente com a Saúde e a Previdência Social o tripé da Seguridade Social, com caráter de
Política de Proteção Social articulada a outras políticas do campo social.
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Esse marco regulatório vem sendo aprimorado desde 2003, como resultado de um processo
democrático e participativo de âmbito nacional, que envolveu amplo debate com representações de
diversos segmentos da sociedade, incluindo a IV Conferência Nacional de Assistência Social.
Dentre as iniciativas, fruto dessas mobilizações, destaca-se a aprovação da Política Nacional
de Assistência Social – PNAS/2004, da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social – NOB/SUAS/2005, da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – aprovada pela Resolução nº 109/2009 e a da Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que altera a LOAS, garantindo assim
a institucionalidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, configurando-se uma Política
Pública com ampla base legal.
Todo esse arcabouço legal vem consolidando a Assistência Social no âmbito da Política Pública, rompendo, portanto, com paradigmas e concepções conservadoras de caráter benevolente e
assistencialista e assegurando a primazia da responsabilidade do Estado na gestão, financiamento e
execução da política de Assistência Social.
O SUAS é um sistema descentralizado e participativo, que regula e organiza a oferta de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais em todo o território nacional, respeitando
as particularidades e diversidades das regiões, bem como a realidade das cidades e do meio rural.
Como um modelo de gestão participativa, articula os esforços e os recursos dos três níveis de governo, isto é, municípios, estados e a união, para a execução e o financiamento da Política Nacional
de Assistência Social - PNAS, envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios nacionais,
estaduais, municipais e do Distrito Federal.
O SUAS regulamenta e padroniza serviços, qualificando os atendimentos, com o intuito de
focar na atenção às famílias e seus membros, tendo como base de organização o território, o número
de indivíduos que dele necessita e a complexidade desse atendimento.
O SUAS organiza a Assistência Social em dois tipos de proteção social: proteção social básica
e proteção social especial, sendo que esta última se subdvide em média e alta complexidade.
A Proteção Social Básica – PSB tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e fragilização de vínculos afetivos − relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas,
de gênero ou por deficiências, dentre outras).
Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em rede, de modo a
inserí-las nas diversas ações ofertadas. Os benefícios, tanto de prestação continuada - BPC como os
eventuais compõem a proteção social básica, dada a natureza de sua realização.
O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS é a unidade pública estatal descentralizada da política de assistência, responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social
básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos
municípios e Distrito Federal. Dada sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal
porta de entrada do SUAS, ou seja, é uma unidade que propicia o acesso de um grande número de
famílias à rede de proteção social de assistência social.
Dentre os serviços ofertados no CRAS destacamos o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
Diferentemente da PSB, que tem um caráter preventivo, a Proteção Social Especial – PSE atua
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com natureza protetiva.
Os serviços de PSE destinam-se a famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/
ou ameaçados. São serviços que requerem o acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva.
Os serviços de Proteção Social Especial têm estreita interface com o Sistema de Garantia de
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - SGDHCA, exigindo, muitas vezes, uma gestão mais
complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do
Executivo. Podem ser organizados com base local em municípios com maior incidência da violação
dos direitos ou por meio de serviços de referência regional, coordenados e executados pelos Estados
ou por intermédio de consórcios públicos entre os municípios.
Na Proteção Social Especial estão previstos níveis de complexidade diferenciados: média e
alta complexidade.
Os serviços de PSE de média complexidade são aqueles que oferecem atendimento especializado às famílias e aos indivíduos com seus direitos violados em situações em que os vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. A unidade de referência pública e estatal para a oferta de
serviços especializados e continuados de média complexidade é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, podendo ofertar outros serviços, como
Abordagem Social, Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias e o Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.
A PSE de alta complexidade visa garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação
de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio
de serviços que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vínculos familiares
e/ou comunitário e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. A PSE de alta complexidade é ofertada por meio de unidades que executam os serviços especializados que oferecem
acolhimento e proteção a famílias e indivíduos afastados temporariamente do seu núcleo familiar
e/ou comunitários e se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos. Esses
serviços funcionam como moradia provisória até que a pessoa possa retornar à família, seja encaminhado para família substituta, quando for o caso, ou alcance a sua autonomia.
De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, quatro tipos de serviços
compõem a PSE de alta complexidade: o Serviço de Acolhimento Institucional, nas modalidades de
Abrigo Institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem e Residência Inclusiva; o Serviço de Acolhimento
em República; o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; e o Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e de Emergências.
Nesse capítulo será apresentada a rede de atendimento da Assistência Social do município
de Timóteo, fazendo uma análise da oferta dos serviços socioassistenciais, estando constituído dos
seguintes dados: os equipamentos da Assistência Social, sua localização e bairros atendidos; o número de famílias cadastradas no Cadúnico e sua distribuição de abrangência dos CRAS, assim como
as beneficiárias do Programa Bolsa Família. Serão apresentados ainda os dados dos Serviços ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e do Centro de Referência Especialziado
de Assistência Social - CREAS, por último, uma análise das famílias com crianças e adolescentes que
recebem o Benefício de Prestação Continuada - BPC.
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3.1.1. O SUAS em Timóteo
Timóteo está classificado como município de médio porte, segundo dados do IBGE e conforme consta no SUAS/WEB, possuindo habilitação no nível de gestão básica do SUAS.
A gestão da política de assistência social no município é realizada pela Secretaria de Assistência Social - SAS, cabendo-lhe a coordenação e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, organizados por meio da proteção social básica e proteção social especial.
No mapa abaixo podemos observar a distribuição desses equipamentos na cidade. Existem
no total, seis unidades de atendimento de CRAS (amarelo) um CREAS (vermelho), duas unidades de
acolhimento institucional para crianças/adolescentes (rosa), estando uma delas localizada na cidade
vizinha, há 6 km da sede da prefeitura de Timóteo, e uma unidade de acolhimento para idoso (verde),
todos bem distribuídos no município.
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Proteção Social Básica
A base de organização da política de assistência social em Timóteo para oferta da PSB considera a divisão do município em 4 (quatro) territórios, compostos por um conjunto de bairros, organizados conforme apresentado na Tabela 8.
Cada território conta com um equipamento público do CRAS, sendo que o CRAS Leste é composto por três núcleos devido à sua extensão territorial e geográfica.
Em Timóteo a rede socioassistencial da PSB está assim estruturada:
Tabela 8: Rede Socioassistencial da Proteção Social Básica

REDE SOCIOASSISTENCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
EQUIPAMENTO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CRAS
LESTE

ENDEREÇO/
TELEFONE

Núcleo
Macuco

Rua Pitangol, 110 – Macuco, 3845 3385

Núcleo
Limoeiro

Rua Tuia, 61 – Limoeiro,
3847 7645

Núcleo
Alegre

Av.: Um, 377 – Alegre,
3848 3419

TERRITÓRIO/
ABRANGÊNCIA
Macuco, Celeste, Licurí, Recanto Verde, Recanto do Sossego,
Alphaville, Limoeiro, Ocupação do
Limoeiro, Ocupação do Recanto
Verde, Nova Esperança, Alegre e
Santa Terezinha.

CRAS OESTE

Rua Guajajaras, 30 Cachoeira do Vale,
3849 3734

Cachoeira do Vale, Santa Rita, Grota dos Vieiras e Petrópolis

CRAS SUDOESTE

Rua São Paulo, 2001 –
Bairro Vale Verde
3847 8121

Ana Moura, Pelonha, Alvorada,
Novo Tempo, São Cristovão, Bandeirantes, Vale Verde e Timotinho.

CRAS SUL

Avenida Acesita, 3150
– São José
3847 7641

Santa Cecília, Centro Sul, Ana
Rita, Nossa Senhora das Graças,
Primavera, OlariaI, Quitandinha,
John Kennedy, Ana Malaquias,
Timirim, Alto Timirim, São José,
Bela Vista, Fazenda Boa Vista, João
XXIII, Horto Malaquias, Coqueiro,
Cruzeirinho, Córrego do Caçador,
Esplanada, Bromélias, Centro Norte, Funcionários, Getúlio Vargas,
Vila dos Técnicos, Serenata, Santa
Maria, Novo Horizonte, Eldorado,
Passaredo, Alto Timirim, Horto
Malaquias, Alto Serenata e Alto
Primavera.

GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO /
BOLSA FAMÍLIA

Rua Gardênia, nº 41 –
Primavera, 3847-4711

Todo o Município

SERVIÇOS
OFERTADOS

Serviço de
proteção e
atenção integral à família
– PAIF;
Serviço de
convivência e
fortalecimento
de vínculos –
SCFV;
Benefício de
Prestação
Continuada –
BPC;
Cadúnico/Programa Bolsa
Família – PBF
(Inclusão, atualização);
PRONATEC;
Benefícios
Eventuais;
Passe Livre;
BPC na Escola.

Supervisão;
Digitação;
Gestão.

Segundo informações constantes no site do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS,
não existe número máximo de CRAS que pode ser instalado em um município, sendo importante
observar a concentração de vulnerabilidades sociais em determinado território para sua instalação.
As principais informações utilizadas para identificação de vulnerabilidade em determinado
território é a concentração de famílias com renda per capta familiar de ½ salário mínimo, o que pode
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ser avaliado a partir da análise do número de famílias inscritas no Cadastro Único e o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família.
Abaixo serão apresentados cada um dos territórios e os dados dos respectivos CRAS.
CRAS Sudoeste
O território sudoeste é composto por oito bairros, sendo que a maior concentração de famílias inscritas no Cadúnico está nos bairros Novo Tempo - com 442 famílias, Ana Moura - com 367
famílias e no Alvorada - com 309 famílias. Nesse território existem 1.256 famílias inscritas no Cadastro
Único, dentre as quais, 471 são beneficiárias do Programa Bolsa Família, sendo 910 crianças e adolescentes beneficiários desse programa.
Tabela 9: Distribuição de Famílias inscritas no Cadúnico

BAIRROS

Nº FAMÍLIAS/
CADÚNICO

Nº DE CRIANÇAS/
ADOLESCENTES NO
CADÚNICO

Nº FAMÍLIAS/ BOLSA
FAMÍLIA

Nº DE CRIANÇAS/
ADOLESCENTES NO
BOLSA FAMÍLIA

Alvorada

309

364

103

201

Ana Moura

367

474

156

303

Bandeirantes

16

24

7

17

Novo Tempo

442

562

169

326

Pelonha

2

3

1

2

São Cristóvão

37

37

12

23

Timotinho

48

56

16

30

Vale Verde

35

25

7

8

TOTAL

1256

1545

471

910

Fonte: SAS/CADÚNICO

Foram acompanhadas pelo PAIF no CRAS Sudoeste, de jan/2015 a ago/2015, 131 famílias,
atingindo um total de 3.088 pessoas atendidas. No período de referência, 33 pessoas estavam participando das atividades de grupo intergeracional do PAIF nas oficinas de artesanato e corte e costura,
sendo 4 crianças e adolescentes. Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado
nesse CRAS realizou atendimento a 46 crianças e adolescentes, por meio das oficinas de karatê e
vôlei.
Na Tabela abaixo podemos visualizar as atividades grupais ofertadas neste território por meio
das oficinas do PAIF e SCFV, bem como os números de participantes e o número de crianças e adolescentes.
Tabela 10: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF
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ATIVIDADES

N° PARTICIPANTES

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ATENDIDOS

Karatê/SCFV

26

26

Vôlei/SCFV

20

20

Artesanato/PAIF (grupo intergeracional)

18

4

Corte e Costura/PAIF (grupo intergeracional)

15

15

TOTAL

79

65

Fonte: SAS

CRAS Sul
Esse território é formado por 25 bairros. O total de famílias inscritas no Cadastro Único é de
1.972; desse total, 607 famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família e esse programa atende
o total de 1095 crianças e adolescentes. Os bairros que apresentam maior número de inscritos nesse
território são: Ana Rita - com 358 famílias; Bela Vista - com 271 famílias e Primavera - com 227 famílias. Embora apresente a maior concentração de bairros, observa-se que a localização do CRAS está
mais próxima aos locais com maior incidência de Cadastro Único, atendendo assim ao disposto pela
Política de Assistência Social.
Tabela 11: Distribuição de Famílias inscritas no CADÚNICO e Bolsa Família

BAIRROS

Nº FAMÍLIAS/ CADÚNICO

Nº DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES NO
CADÚNICO

Nº FAMÍLIAS/
BOLSA FAMÍLIA

Nº DE CRIANÇAS/
ADOLESCENTES NO
BOLSA FAMÍLIA

Ana Malaquias

79

104

27

54

Ana Rita

358

416

128

224

Bela Vista

271

365

100

199

Bromélias

67

48

8

10

Centro Norte

17

10

4

5

Centro Sul

148

153

49

89

Coqueiro

12

16

9

15

Córrego do Caçador

17

14

4

8

Cruzeirinho

38

44

7

17

Eldorado

8

10

1

2

Esplanada

2

3

1

3

Funcionários

3

0

0

0

Garapa

13

3

1

1
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João XXIII

90

105

29

51

John Kennedy

62

41

12

15

N.Sra.das Graças

55

58

17

32

Novo Horizonte

16

5

4

3

Olaria

58

40

12

17

Primavera

227

283

74

151

Quitandinha

63

51

18

18

Santa Cecília

118

115

35

65

Santa Maria

33

25

9

12

São José

149

168

46

88

Serenata

3

1

0

0

Timirim

57

44

7

11

Vila dos Técnicos

8

5

4

5

TOTAL

1972

2127

606

1095

Fonte: SAS/CADÚNICO

No CRAS Sul foram acompanhadas 92 famílias pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF de jan/2015 a ago/2015. Já o número de pessoas atendidas chegou a 4.228. A
participação no grupo intergeracional do PAIF contabilizou no período de referência 25 pessoas na
oficina de corte e costura, sendo 1 adolescente.
As atividades grupais do Serviço de Convivência desenvolvidas nesse equipamento atendem
a 124 pessoas, sendo um grupo intergeracional, composto por 9 crianças e 11 adolescentes, por
meio das oficinas de artesanato, karatê e futsal. Essas estão descritas no Tabela5.
Tabela 12: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF

ATIVIDADE

PARTICIPANTES

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ATENDIDOS

Karatê/SCFV

25

25

Artesanato/SCFV (grupo intergeracional)

40

9

Futsal/SCFV

59

11

Corte e Costura/PAIF (grupo intergeracional)

25

1

TOTAL

149

46

Fonte: SAS
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CRAS Leste
Essa área é composta por 12 bairros e conta com o número de 1.743 famílias inscritas no
Cadastro Único, sendo que os bairros com maior concentração de inscritos são: Macuco - com 478
famílias, Recanto Verde - com 428 famílias e Limoeiro - com 347 famílias. Nesse território o CRAS é o
composto por 3 núcleos, sendo o segundo território que apresenta maior número de famílias inscritas no Cadúnico. Do total de famílias do Cadastro Único, 736 recebem o Bolsa Família e 1407 crianças
e adolescentes são beneficiários desse programa.
Tabela 13: Distribuição de Famílias inscritas no CADÚNICO e Bolsa Família

BAIRROS

Nº FAMÍLIAS/
CADÚNICO

Nº DE CRIANÇAS/
ADOLESCENTES NO
CADÚNICO

Nº FAMÍLIAS/
BOLSA FAMÍLIA

Nº DE CRIANÇAS/
ADOLESCENTES NO
BOLSA FAMÍLIA

Alegre

259

335

106

205

Alphaville

45

52

9

22

Celeste

6

9

4

6

Licuri

4

4

2

4

Limoeiro

347

490

164

322

Recanto
Verde

428

532

137

266

Macuco

478

661

228

432

Santa Terezinha

92

117

46

72

Nova Esperança

66

75

29

51

Recanto
do Sossego

18

30

11

27

TOTAL

1743

2305

736

1407

Fonte: SAS/CADÚNICO

O território Leste possui uma dimensão geográfica extensa, com a presença de bairros com
alto índice de vulnerabilidade, inclusive de adolescentes em situação de risco pessoal e social.
É importante destacar que o núcleo do Macuco tem sido alvo de depredação, ataques e roubos por parte de alguns adolescentes da comunidade, o que vem prejudicando o atendimento. Várias estratégias foram tentadas no sentido de resolver a situação. Em alguns momentos as atividades
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tiveram que ser suspensas, por não haver condições seguras de funcionamento e para preservar a
integridade dos servidores. Mesmo com os conflitos existentes no núcleo do Macuco, os usuários
da Política de Assistência Social não deixaram de ser acompanhados pela equipe técnica dentro território Leste. Atualmente no CRAS Leste – Núcleo Macuco é ofertado a oficina de artesanato com o
grupo do PAIF, contando com intervenção de uma psicóloga duas vezes na semana.
Dos acompanhamentos realizados pelo PAIF no CRAS Leste, nos respectivos núcleos, de
jan/2015 a ago/2015 totalizaram 178 famílias. Já o número de pessoas atendidas foi 3.164. O número
de participantes dos grupos do PAIF no período de referência foi 46 pessoas nas oficinas de artesanato, sendo 6 crianças e adolescentes.
Além das atividades do PAIF e demais atendimentos socioassistenciais, são realizadas oficinas
de karatê, dança, futebol e de contos e brincadeiras, por meio do SCFV, atendendo a 247 participantes, sendo destes 213 crianças e adolescentes.. Os quadros 7, 8 e 9 descrevem as atividades coletivas
desenvolvidas nos três núcleos do CRAS Leste.
Tabela 14: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Serviço de Proteção
e Atendimento Integral à Família – PAIF – CRAS LESTE – Núcleo Alegre

ATIVIDADE

N° PARTICIPANTES

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ATENDIDOS

Futebol/SCFV

30

30

Contos e brincadeiras/SCFV

15

15

Artesanato/PAIF (grupo intergeracional)

11

6

TOTAL

56

51

Fonte: SAS
Tabela 15: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família– PAIF – CRAS LESTE – Núcleo Limoeiro

ATIVIDADE

N° PARTICIPANTES

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ATENDIDOS

Karatê/SCFV

56

56

Dança/SCFV

44

44

Contos e brincadeiras/SCFV

12

12

TOTAL

112

112
Fonte: SAS

Tabela 16: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Serviço de Proteção
e Atendimento Integral à Família – PAIF – CRAS Leste – Núcleo Macuco

ATIVIDADE

PARTICIPANTES

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ATENDIDOS

Artesanato/PAIF (grupo intergeracional)

35

6

64

Contos e brincadeiras/SCFV

44

44

TOTAL

79

50

Fonte: SAS

CRAS Oeste
Formado por três bairros, o território Oeste conta com um total de 850 famílias inscritas no
Cadastro Único, dentre essas famílias do Cadúnico, 319 recebem o Bolsa Família e 613 crianças e adolescentes beneficiárias. O bairro com maior concentração de cadastrados no Cadúnico é o Cachoeira
do Vale - com 773 famílias, justificando assim a necessidade do equipamento do CRAS neste território.
Tabela 17: Distribuição de Famílias inscritas no CADÚNICO e Bolsa Família

BAIRROS

Nº FAMÍLIAS/
CADÚNICO

Nº DE CRIANÇAS/
ADOLESCENTES
NO CADÚNICO

Nº FAMÍLIAS/
BOLSA FAMÍLIA

Nº DE CRIANÇAS/
ADOLESCENTES NO
BOLSA FAMÍLIA

Santa Rita

13

16

2

4

Cachoeira Vale

773

942

290

547

Petrópolis

64

93

27

62

TOTAL

850

1051

319

613

Fonte: SAS

Nesse CRAS, o SCFV ofertado conta com as atividades grupais de esportes e dança, tendo
uma participação de 138 crianças e adolescentes. Há um grupo do PAIF onde participam 11 pessoas
com a atividade de artesanato, conforme o descrito no Tabela11.
Os acompanhamentos realizados por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família – PAIF no CRAS Oeste, de jan/2015 a ago/2015 totalizaram 49 famílias. Já o número de pessoas atendidas foi 1.177. O número de crianças e adolescentes que participam das atividades do SCFV
foi de 149.
Tabela18: Serviço de Fortalecimento de Vínculos- SCFV/Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família – PAIF – Território Oeste – CRAS Cachoeira do Vale

ATIVIDADE

N° PARTICIPANTES

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Dança/SCFV

58

58

Artesanato PAIF

11

Sem registro

Vôlei/SCFV

80

80

TOTAL

149

138
Fonte: SAS

65

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
A PSE do município de Timóteo está constituída de um CREAS, três entidades de acolhimento
institucional, sendo duas de atendimento a crianças e adolescentes e uma de atendimento ao idoso.
No Tabelaabaixo está descrito os principais serviços ofertados nesses equipamentos, sua localização
e abrangência.
Tabela19: Equipamentos da Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade

Média Complexidade

ABRANGÊNCIA

SERVIÇOS OFERTADOS

Rua: Demerval Klein,
1A, Bromélias
CEP: 35180-504
3849 6716

Todo o Município

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias
e Indivíduos – PAEFI
Serviço Especializado em Abordagem Social.
Serviço de Proteção Social Especial a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA,
e de Prestação de Serviços à
Comunidade – PSC.
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias.

Av. Efigênia Pereira Bittecourt, 274 - Timirim

Todo o Município

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias.

Acampamento da CAENE, S/Nº - Limoeiro
3848 4810 / 3847 7647

Todo o Município

Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

LAR DAS
MENINAS
- JESUS DE
NAZARÉ

Rua Crisandália, 451,
Bairro Primavera
CEP: 35182- 70
3847-2159

Todo o Município

INSTITUTO
IPÊ

Av. Jovino Augusto da Silva, 348,
Bairro Bromélias
CEP: 35180-514
3849-2369

Todo o Município

PROJETO
SOCORRER

Sítio Serra Alegre, n.º
02, BR MG 760, Lavrinha - Jaguaraçu/ MG
9133-8028

Todo o Município

CREAS

Entidade
Conveniada

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

EQUIPAMENTO

APAE

Entidades Conveniadas

Alta Complexidade

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA
IDOSOS - SODALÍCIO TIO QUESTOR

ENDEREÇO/TELEFONE

Fonte: SAS
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Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Os três serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes são executados
por entidades não governamentais, por meio de convênio com a Secretaria de Assistência Social e
apenas o equipamento de acolhimento para idosos é de execução direta.
O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias
é ofertado diretamente no CREAS, sendo que o destinado às pessoas com deficiência (adulto, crianças e adolescentes) também é executado por meio de convênio com a APAE, com uma capacidade
de atendimento a 120 pessoas.
O consolidado dos dados do Relatório Mensal de Atendimento do CREAS, referente ao período de jan/15 a ago/15 aponta um total de 257 casos em acompanhamento, sendo 87 casos novos.
Desses casos, 47 estão relacionados a violação de direitos de crianças e adolescentes, respectivamente, 22 de violência física ou psicológica, 4 de violência sexual, 19 de negligência ou abandono
e 2 de trabalho infantil. Não houve registro de atendimento pelo CREAS, nesse período, a crianças e
adolescentes com deficiência.
Registrou-se ainda 99 abordagens no Serviço de Abordagem Social para 74 pessoas, sendo 6
crianças, das quais 2 por motivo de trabalho infantil.
Já no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa
de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) está registrado o total
de 17 adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (20 LA e 45 PSC), dos quais 9 são
novos casos, respectivamente, 1 para LA e 8 PSC.
Nos Serviços de Acolhimento Institucional destinado aos atendimentos de crianças e adolescentes, em agosto de 2015, 35 crianças e adolescentes encontravam-se em situação de acolhimento,
sendo que 11 foram incluídas no período de jan/2015 a ago/2015, somando o total de 46 crianças e
adolescentes em acolhimento institucional. No mesmo período registrou-se o retorno de 8 crianças
e adolescentes para a família de origem, uma evasão e nenhuma adoção.
O SUAS e o Plano Brasil Sem Miséria
O Plano Brasil Sem Miséria – PBSM foi lançado com o desafio de superar a extrema pobreza
no país, caracterizada por renda familiar per capta mensal de até R$77,00, por meio da integração e
articulação de políticas, programas e ações. É executado pela União em colaboração com Estados,
Distrito Federal, Municípios e com a sociedade civil organizada.
A extrema pobreza, contudo, se manifesta de diversas formas além da insuficiência de renda,
incluindo baixa escolaridade, insegurança alimentar e nutricional, fragilidade de inserção no mundo
do trabalho, acesso precário a água, energia elétrica, serviços e benefícios socioassistenciais, saúde,
moradia. Superar a extrema pobreza requer, portanto, uma ação intersetorial entre os entes federados e as políticas públicas, garantindo o acesso a bens e serviços, entre outros direitos.
Por isso, além de elevar a renda familiar per capita da população em extrema pobreza, por
meio do Programa Bolsa família e do Benefício de Prestação Continuada, o Plano apresenta ainda os
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seguintes objetivos: ampliar o acesso da população em situação de extrema pobreza aos serviços
públicos e propiciar o acesso a oportunidades de ocupação e renda, por meio de ações de inclusão
produtiva.
A participação da Assistência Social nas ações do Plano Brasil sem Miséria tem caráter central,
por sua ação característica de vocalização dos demais direitos afiançados pelo conjunto de outras
políticas setoriais e competência específica de articulação das políticas sociais em cada território,
fortalecendo a dimensão da intersetorialidade e transversalidade do Plano. Além disso, a Assistência
Social tem uma atuação histórica na consolidação da oferta das políticas sociais e de promoção do
acesso dos segmentos mais vulneráveis, está presente nos territórios que concentram maiores vulnerabilidades e riscos sociais e possui a experiência cotidiana da acolhida do público do Plano.
A Assistência é, ainda, responsável por uma das principais estratégias do Plano – a chamada
Busca Ativa, que consiste na identificação das famílias e indivíduos em situação de extrema miséria,
para sua inserção no Cadúnico e acesso aos programas de transferência de renda a que têm direito, assim como aos serviços socioassistenciais de que necessitem. O PBSM prioriza a um público
constituído, em sua maior parte, de famílias referenciadas pela Assistência Social, junto às quais esta
política vem atuando constantemente para a ampliação de direitos e acesso às oportunidades, na
perspectiva da construção de sua autonomia e emancipação.
Para fazer frente a um desafio com o tamanho e a abrangência territorial do Brasil Sem Miséria, focado no público mais vulnerável do país, foi necessário que o Plano tivesse como referência
uma rede com as mesmas características – a rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. O
sucesso do Brasil Sem Miséria demanda o bom funcionamento do SUAS e uma atuação integrada
entre a Secretaria de Assistência Social e as secretarias de trabalho, educação, saúde e outras que
estejam envolvidas na estratégia de superação da extrema pobreza.
O fortalecimento da agenda municipal da assistência social, em especial, no que diz respeito
à estruturação do SUAS contribui para a superação da pobreza em âmbito local, e consequentemente nacional.
Para a gestão e o acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o MDS utiliza as informações
do Cadastro Único. Ele provê dados individualizados, atualizados no máximo a cada dois anos, sobre
os brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, permitindo saber quem são,
onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as características de seus domicílios.
A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro
para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social CEMIG e
COPASA (desconto na conta), Isenção em taxas de Concursos Públicos, Taxa da OAB – Organização
dos Advogados do Brasil, Telefone Social, Desconto na contribuição do INSS (facultativo para Donas
de Casa – INSS 5%), Carteirinha do Idoso, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC), Minha Casa Minha Vida e Benefícios Municipais. Por isso, ele funciona como uma porta
de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas.
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Timóteo possuía 5.821 famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2015, o que corresponde a 7,16% da população do município, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (CENSO 2010) estima-se em 81.243.
Os quatro bairros do município com maior número de famílias cadastradas são: Cachoeira
do Vale com 773 famílias, Macuco com 478 famílias, Novo Tempo com 442 famílias e Recanto Verde
com 428 famílias. O que leva a inferir que esses bairros são os que possuem maior número de famílias
com renda per capita de até ½ salário mínimo por pessoa e/ou renda total familiar de até 3 salários
mínimos, sendo essas áreas as mais vulneráveis do município. É importante destacar que há a cobertura de atendimento por meio da rede de proteção social básica de assistência social para os quatro
bairros identificados.
Das famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2015, como pode ser observadas no
Gráfico 1, 776 tem renda per capita familiar de até R$77,00; 1.380 com renda per capita familiar entre R$77,01 e R$ 154,00; 2.457 com renda per capita familiar entre R$ 154,01 e meio salário mínimo;
1.208 com renda per capita familiar acima de meio salário mínimo.
Gráfico 8: Informações Gerais do Cadastro Único referente ao Município

Fonte: Relatório de Informações Sociais, MDS: anos 2013, 2014 e 2015.

Gráfico 8 demonstra a evolução do número de inscritos em quatro faixas de renda de R$ 0,00
até R$ 77,00, de 77,01 até R$ 154,00, de 154,01 até ½ salário mínimo, e famílias com renda per capita
acima de ½ salário mínimo. Nesse gráfico percebemos um aumento no número de famílias cadastradas no Cadúnico com renda per capita acima de ½ salário mínimo no ano de 2015. Esse fato leva
a aferir que as famílias vêm superando suas condições de vulnerabilidades por meio de sua inserção
nos programas de transferência de renda. São dados importantes para a Política de Assistência Social, demonstrando que 55% das famílias com renda per capita de R$00,00 a R$77,00 superaram a
situação de extrema pobreza, entre o ano de 2013 a 2015.
Analisando os dados de 2013 a 2015 em relação ao número das famílias com renda per capita de R$77,01 a R$154,00, o gráfico apresenta um indicador significativo, em que 44% das famílias
consideradas pobres superaram a condição econômica anterior, deixando de receber o Benefício de
Superação da Extrema Pobreza – BSP.
Quanto às famílias com renda de R$154,01 a ½ salário mínimo, ou seja, famílias que não re69

cebem o benefício do Programa Bolsa Família, as meSAS não apresentaram alterações significativas. Porém o percentual das famílias com renda acima de ½ salário mínimo apresenta um indicador
relevante, um aumento de 86% do ano de 2015 em comparação ao ano de 2013. Estes dados demonstram a utilização do Cadúnico como instrumento para concessão de outros benefícios sociais,
destacando sua importância para além do acesso aos benefícios de transferência de renda, como
por exemplo a Tarifa Social de Energia e Água, a Carteira do Idoso, a isenção na taxa de concursos
públicos, dentre outros.
O Cadastro Único é de extrema relevância para a assistência social, pois os dados inseridos
nele contribuem para a análise da implantação e reordenamento da rede de atendimento, assim
como a definição de novos programas e projetos para a população, em especial, na identificação das
famílias mais vulneráveis do município.
Além disso, mostra sua importância na busca ativa realizada pelos equipamentos de proteção
social básica, subsidiando os mesmos com dados de endereço e situação socioeconômica das famílias do território, possibilitando inseri-las no PAIF, contribuindo para a articulação entre a oferta de
benefícios e serviços na perspectiva da garantias de direitos.
O Programa Bolsa Família – PBF é um programa de transferência condicionada de renda que
beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou,
no mês agosto de 2015, 2.132 famílias, representando uma cobertura de 63,8% da estimativa de
famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 128,77 e o valor
total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas em Timóteo alcançou R$
275.821,00 no mês.
Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no
bimestre de maio de 2015, atingiu o percentual de 85,1% para crianças e adolescentes entre 6 e 15
anos, o que equivale a 2.129 alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a
2.503. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 76,1%, resultando em 370 jovens acompanhados de um total de 486. Estes dados apontam a necessidade de desenvolvimento
de estratégias para melhorar o acompanhamento das famílias com crianças e adolescentes em descumprimento desta condicionalidade.
Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de junho de 2015, atingiu 41,3 %,
percentual equivalente a 767 famílias de um total de 1.856 que compunham o público no perfil para
acompanhamento da área de saúde do município. Este dado é bem crítico, apontando a dificuldade
da saúde no acompanhamento das famílias no que tange à condicionalidade desta área. Será necessária a definição de ações intersetoriais, com destaque para um maior comprometimento da saúde
para alterar esta situação.
No Tabela 20 abaixo, podemos verificar o número de pessoas, famílias, crianças e adolescentes cadastradas no Cadúnico.
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Tabela20: Informações de número de famílias, pessoas, crianças e adolescentes no Cadúnico e Bolsa Família

INFORMAÇÕES CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
Total de pessoas cadastradas no CADÚNICO

18.737

Total de famílias no CADÚNICO

5821

Média do número de pessoas por famílias

3,21 pessoas por família

Número de crianças e adolescentes cadastradas no
CADÚNICO

7.028

Número de crianças e adolescentes beneficiárias do
Programa Bolsa Família

4.025

Fonte: SAS. Relatório CECAD referente à base de dados de Agosto/2015

A tabela 21 apresenta o número de crianças e adolescentes beneficiárias do Programa Bolsa
Família por faixa etária:
Tabela 21: Número de Crianças e adolescentes beneficiárias do Programa Bolsa Família.

FAIXA ETÁRIA

Nº ABSOLUTO

0 a 06 anos

1.276

7 a 17 anos

2.749

TOTAL

4.025
FONTE: CADÚNICO - Folha de pagamento Agosto/2015

Observamos que do total de pessoas inscritas no Cadastro Único 37,50% são crianças e adolescentes, sendo que 4.025 dessas encontram-se na linha da pobreza e, portanto, recebendo o benefício do Programa Bolsa Família, o que corresponde a 57,27% do total de crianças e adolescentes.
Cabe destacar que a maior concentração de crianças e adolescentes beneficiárias ocorre na faixa
etária de 7 a 17 anos. Comparando os dados do Cadastro Único com aos números de crianças e adolescentes do município identificados pelo IBGE (2010), na faixa etária de 0 a 19 anos, verificamos que
36,89% deste público encontram-se inscritos no Cadastro Único e 21,12% recebem o Bolsa Família.
Além de ter benefícios específicos para famílias com crianças e jovens, em 2011 o Programa
Bolsa Família começou a conceder também benefícios para gestantes e nutrizes. O benefício variável
à gestante (gestantes com idade entre 14 e 44 anos) e o benefício variável à nutriz (crianças de até
seis meses) reforçam a importância do acesso das famílias aos serviços de saúde. Além disso, contribuem para a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação e os primeiros meses de vida da criança,
elevando a renda familiar em duas fases essenciais ao crescimento e desenvolvimento da criança: a
fase do desenvolvimento gestacional e a primeira infância. Em agosto de 2015, 65 famílias recebiam
o benefício variável à gestante.
Outro programa de transferência de renda da assistência social é o Benefício de Prestação de
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Continuada – BPC concedido a pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos que não tenham
contribuído com o INSS e viva com uma renda per capta inferior a ¼ do salário mínimo.
Na tabela abaixo, pode-se observar que Timóteo possui um total de 1090 beneficiários do
BPC, sendo 406 concedidos a idosos, 575 para pessoas com deficiência e 109 de renda mensal vitalícia. Do total de beneficiários com deficiência, cerca de 108 são crianças e adolescentes, o que
corresponde a 18,78% dos beneficiários.
Tabela 22: Crianças e Adolescentes com BPC no município de Timóteo

FAIXA ETÁRIA

Nº. DE PESSOAS

0-3 anos

6

4-6 anos

13

7-11 anos

49

12-14 anos

19

15-17 anos

21

18 anos

0

Total

108

Total de BPC - Pessoa com Deficiência no município

575

Percentual de Crianças e Adolescentes com BPC

18,78%

BPC na Escola
O Programa BPC na Escola é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso
e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC.
O Programa tem por objetivo promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das
pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, preferencialmente de 0 a 18 anos de idade, garantindo-lhes acesso e permanência na escola, por meio de ações articuladas da área de saúde, educação,
assistência social e direitos humanos.
O município de Timóteo fez adesão ao Programa BPC na Escola no ano de 2011, mas sua
execução ocorreu a partir do ano de 2014, sendo aplicados questionários a famílias de crianças e
adolescentes beneficiárias do BPC, conforme disponibilizado pelo Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome – MDS. No ano de 2014 foram realizadas visitas domiciliares para aplicação
dos questionários a 136 beneficiários e no ano de 2015 foram 23 questionários aplicados. Com as
informações dos questionários o município está identificando a situação das crianças e adolescentes
beneficiárias do BPC, conhecendo as barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a permanência
nas Escolas, tornando possível o desenvolvimento de estratégias intersetoriais que possibilitem superá-las. Para tanto, foi criada uma Comissão Intersetorial com representantes da saúde, educação e
assistência social para realizar a análise dos dados coletados e planejar a intervenção e acompanha-
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mento dos beneficiários.
A definição de um profissional de referência nos CRAS é imprescindível para garantir o sucesso do PBC na Escola, promovendo e fomentando a articulação necessária no cumprimento dos
objetivos do Programa, inclusive do acompanhamento pelo PAIF.
PRONATEC
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC foi criado pelo
Governo Federal em 2011, por meio da Lei 11.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país, além de contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino médio público.
O PRONATEC busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda.
Os cursos, financiados pelo Governo Federal, são ofertados de forma gratuita por instituições
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das redes estaduais, distritais e
municipais de educação profissional e tecnológica. Também são ofertantes nas instituições do Sistema S, como o SENAI, SENAT, SENAC e SENAR.
São cursos rápidos, com carga horária de no mínimo 160 horas e no máximo 300 horas e têm
como objetivo proporcionar o conhecimento e capacitação a jovens e adultos.
Os pré-requisitos para participação no Pronatec/BSM são: ter a partir de 16 anos de idade e
estar cadastrado ou em processo de cadastramento no Cadúnico, mesmo que o candidato não seja
beneficiário do Programa Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Qualquer
membro da família inscrita no Cadúnico poderá participar do Pronatec/BSM, não havendo limite por
família.
O termo de adesão ao PRONATEC, na modalidade Formação Inicial e Continuada – FIC no
município de Timóteo foi assinado no ano de 2012.
Conforme pode ser observado na Tabela abaixo, foram ofertadas 570 vagas para cursos do
PRONATEC de 2012 a 2014, efetivadas 474 inscrições, sendo que 326 conseguiram concluir o curso.
Das 306 pessoas que concluíram o curso, 149 são beneficiárias do Bolsa Família, sendo 60 adolescentes. Para 2015 foram liberadas para o município de Timóteo apenas 80 vagas no segundo semestre.
Dessas, já foi realizada 1 turma com 20 vagas, onde 12 pessoas concluíram o curso. Fica clara nas discussões do coletivo a importância de desenvolver ações para sensibilizar os jovens para maior participação nos cursos ofertados, bem como merece uma maior reflexão sobre as razões do número de
alunos que chegam ao final dos cursos ser bem menor do que o número dos que entram nos cursos.
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Tabela 23: Cursos Pronatec

INSCRIÇÕES

NÚMEROS QUE CONCLUÍRAM

BENEFICIÁRIOS
DO B.F

ADOLESCENTES QUE CONCLUÍRAM

CURSOS OFERTADOS

PESSOAS MOBILIZADAS

ANO

VAGAS

PRONATEC

80

102

35

20

13

3

280

564

295

215

97

46

210

172

144

91

39

11

570

838

474

326

149

60

Aplicação de revestimento de
ceramina
Auxiliar de eletricista
2012

Pedreiro de alvenaria
Pedreiro de revestimento de
argamassa
Almoxarife de obras
Auxiliar de rh
Auxiliar pessoal

2013

Eletricista de sistema eletricista e de segurança
Eletricista instalador predial
de baixa tensão
Operador computador
Pedreiro alvenaria
Almoxarife de obras
Almoxarife
Auxiliar administrativo

2014

Auxiliar pessoal
Cuidador idoso
Operador computador
Operador supermercado
TOTAL

Fonte: SAS
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Benefícios Eventuais
Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos pelos municípios aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com
o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção
do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.
As ofertas desses benefícios ocorrem por meio de identificação da situação de vulnerabilidade realizada nos atendimentos feitos pelas equipes da Assistência Social, sendo sua concessão
regulamentada na Lei Municipal.
No município de Timóteo, os benefícios eventuais estão regulamentados na Lei nº. 2.932 de
13 de março de 2009 e consistem em: Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Auxílio Alimentação, Auxílio Passagem, Auxílio Documentação, Auxílio Migrante e Auxílio Emergencial.
De janeiro a agosto/2015 foram ofertados 895 benefícios eventuais, sendo 29 famílias atendidas com auxílio funeral, 73 mulheres com auxílio natalidade, 179 famílias com o auxílio alimentação,
561 usuários com vale social e 53 usuários com auxílio documentação.
A Rede Privada do SUAS
A assistência social é executada de forma direta pelo poder público e de forma indireta por
entidades de assistência que compõe a rede socioassitencial do SUAS.
A Rede Privada do SUAS é composta por entidades e organizações não governamentais estabelecidas no município, devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social.
Para o SUAS, tais instituições são parceiras imprescindíveis para a execução da Política de
Assistência Social. Timóteo tem hoje 11 (onze) instituições nesta condição, sendo quatro delas conveniadas para o exercício de suas atividades. Destas, 9 (nove) prestam serviços de Proteção Social
Básica e 5 (cinco) de Proteção Social Especial.
A Tabela 24 apresenta as entidades que compõem a Rede Privada do SUAS.
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N° DE
INSCRIÇÃO NO
CMAST

002/2011

003/2011

004/2011

005/2011

006/2011

007/2011

ENTIDADE

FUNDAÇÃO
EMALTO

APAE

Instituto
Presbiteriano Êxodo – IPÊ

Grupo
Pirilampo

Lar das
Meninas
Jesus
Nazaré

Fundação
Aperam
Acesita

ITEM

01

02

03

04

05

06

Presidente: Venilson Araújo Vitorino
Alameda 31 de Outubro, 500 – Centro
Norte – CEP- 35.180-014
Fone: 3849-7002
E-mail- venilson.vitorino@aperam.com
famalogistica@aperam.com

Presidente: Idenison Amorim Conceição
Rua Crisandália, 451 – Bairro
Primavera – CEP- 35.182-470
Fone: 3847-2159
E-mail- larmeninas@hotmail.com

Presidente: Zilda Parreira da Silva Condessa
Rua Um, 147, sala 05 – Bairro João XXIII –
CEP: 35180-970
Fone: 3849-3981
E-mail- pirilampo.sede@hotmail.com

Presidente: Elaine Soares Rocha de Oliveira
Avenida Jovino Augusto da Silva 348 –
Bairro Bromélias – CEP 35180514
Fone: 3849-2369
E-mail- lanna.assis@hotmail.com

Presidente: Carlos Luiz Fraga
Rua Efigênia Pereira Bitencourt, 275 – Bairro Timirim – CEP- 35.180-328
Fone: 3847-3352 3849-5372
E-mail- apaetimoteo@yahoo.com.br

Presidente: Alexandre Torquetti Júnior
Av.dos Rodoviários, 151 – Bairro Santa
Terezinha
CEP – 35.181-300
Fone: 3845-4910
E-mail- grazielle@fundacaoemalto.com.br

RESPONSÁVEL /ENDEREÇO /CONTATOS

Crianças, adolescentes, jovens, adultos,
idosos, organizações sociais,
associações,
escolas, etc.

Criança e Adolescente

Criança e Adolescente

Crianças,
Adolescentes
e famílias;
Mulheres.

PSB e PSE

PSE

PSB

PSB e PSE

PSE

PSB

Criança,
adolescente
e jovens de
4 a 25 anos,
pais e familiares adultos
(atendidos na
Escola de Pais)
Pessoa com
Deficiência

PROTEÇÃO

PÚBLICO
ALVO
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130

20

500

177

250

696

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

Atendimento
Assessoramento
Defesa de
direitos

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento
Defesa de
Direitos

TIPIFICAÇÃO

Assessoramento, defesa
e garantia de direito,
com foco em: Educação, Promoção Social/
Geração de Emprego e
Renda, Meio Ambiente e
Cultura

Serviço de Acolhimento
Institucional

SCFV

Serviço de Acolhimento
Institucional
SCFV

Serviço de Proteção
Social Especial para pessoas com deficiência

SCFV
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08

012/2011

014/2013

Associação SEARA

Associação
AJUDÔU

10

11

011/2011

010/2012

Associação de
Proteção
e Assistência aos
Condenados –
APAC

07

09

008/2011

Fundação
Vovô João
Azevedo

Instituto
Presbiteriano Nova
Vida

N° DE
INSCRIÇÃO NO
CMAST

ENTIDADE

ITEM

Presidente: Célio Edson Alves de Azevedo
Rua da Bahia, 905 – Bairro Cachoeira do
Vale – CEP- 35.184-034
Fone: 3847-2200
E-mail- fundacao1@pedreiraum.com.br

Criança e Adolescente

Criança e Adolescente

Criança e Adolescente de 07
a 17 anos.

Presidente: Éderson Linhares Silva
Rua Brejaúba, 76 – Bairro Recanto Verde –
CEP- 35.181-543
Fone: 3847-5489 ou 8783-6214
E-mail- ederson_linhares@hotmail.com

Presidente: Maria de Fátima Vieira
Av.Universal,451 – Bairro Novo Tempo –
CEP – 35.183-120
Fone: 8366-1138
E-mail- associacaoSeara@hotmail.com

Presidente: Juan Rachid Perez Maluf
Rua trinta e sete, n° 34, sala 01 – Bairro Vila
dos Técnicos – CEP – 35.180-054
Fone: 8449-1160 ou 8536-0207
E-mail – julio@ajudou.org.br

Famílias e
indivíduos

Jovens e
Adultos

RESPONSÁVEL /ENDEREÇO /CONTATOS

Presidente: José Carlos de Paula
Rua 20 de Novembro, 228 – Centro Norte –
CEP- 35.180-020
Fone: 8850-3637
E-mail- jcapac@yahoo.com.br

PÚBLICO
ALVO

PSB

PSB

PSB

PSE

PSB

PROTEÇÃO

500

32

100

10

30

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento
Defesa de
Direitos

Atendimento

TIPIFICAÇÃO

SCFV

SCFV

SCFV

Defesa de Direitos
Sociais

Capacitação Profissional
Geração de trabalho e
Renda

SERVIÇO OFERTADO

3.1.3. Potencialidades e Fragilidades da Política de Assistência Social
A Política de Assistência Social em Timóteo vem passando por importantes mudanças nos
últimos anos, na perspectiva de efetivá-la como política pública, direito do cidadão e dever do Estado. Mesmo diante dos desafios políticos e socioeconômicos vivenciados no contexto municipal nos
últimos 10 anos, a decisão política de investir técnica e financeiramente na assistência social tem
produzido bons frutos.
Uma das mais novas conquistas na área foi a aprovação, no dia 06 de novembro de 2015, da
Lei Municipal nº 3450, que dispõe sobre a Política de Assistência Social. A nova legislação vem promover a adequação da norma jurídica municipal às alterações realizadas na Lei Orgânica da Assistência Social, por meio da edição da Lei Federal 12.435/2011. Cabe destacar que a Lei municipal vigente
até a aprovação desta Lei datava do ano 2000, com última alteração realizada em 2005. De 2005 até
hoje foram grandes os avanços nacionais para a política de assistência social, principalmente em
relação aos instrumentos jurídicos, daí a necessidades da atualização local. A equipe da Secretaria
de Assistência Social, juntamente com os conselheiros municipais do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, comemoram esta conquista, destacando o esforço coletivo empreendido para
o alcance desta meta, pois compreendem que a garantia legal potencializa o desenvolvimento e
materialização da política no município e dos esforços empreendidos para sua concretização.
Outro investimento que merece destaque foi na estruturação dos equipamentos da assistência social. A estrutura é um elemento importante a ser observado para que os equipamentos desempenhem suas funções e ofertas com qualidade de serviços socioassistenciais. Superar a prática da
assistência social como uma política pobre, destinada aos mais pobres, por meio de ações pobres,
ofertadas em unidades pobres tem sido uma preocupação da gestão na perspectiva de implantação
do SUAS em Timóteo. Garantir um ambiente de caráter adequado, inaugurar uma era na qual os direitos socioassistenciais não possuam status inferior aos demais direitos sociais e na qual os usuários
dessa política possam acessá-los ao adentrar um equipamento do SUAS tem sido um esforço de toda
equipe e do Conselho de Assistência Social. Dentre as potencialidades destaca-se:
Reforma, pintura e adequação do CRAS Leste – Núcleo Alegre
Adequação e pintura do CRAS Leste – Núcleo Limoeiro
Mudança do CRAS Sudoeste para prédio próprio (Praça CEU)
Mudança do CRAS Sul para imóvel compatível com a necessidade do setor
Reforma, ampliação e pintura do CRAS Oeste
Aquisição de móveis e equipamentos para todos os Serviços
Placas de identificação em todas as unidades
Acesso à internet em todas as unidades
Disponibilização de sistema de informação para realização do Prontuário SUAS
Os investimentos realizados com cofinanciamento federal, por meio do Ministério do Desen78

volvimento Social e Combate a Fome – MDS refletem a concepção do trabalho social com famílias
adotado pelo município, permitindo, dentre outras garantias, a acolhida, a acessibilidade, a privacidade e o sigilo no atendimento ao público usuário da política de assistência social, assim como, as
condições de trabalho adequadas aos trabalhadores do SUAS.
Dentre as conquistas, destacamos a ampliação e oferta dos benefícios eventuais, com destaque para a implementação do Auxílio Natalidade que passou a ser ofertado a partir de 2014. Embora
tivessem garantidos em Lei, nem todos os benefícios eventuais eram concedidos no município até
2013.
Dentre os avanços na Proteção Social de Média Complexidade destaca-se a implantação, em
2014, do Serviço de Abordagem Social. Um serviço realizado por uma equipe de educadores e assistente social que identifica famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social em espaços
públicos. A abordagem deve garantir atenção às necessidades imediatas das pessoas atendidas, incluindo-as na rede de serviços socioassistenciais e nas demais políticas públicas, na perspectiva da
garantia dos direitos.
Os investimentos técnicos e financeiros realizados nos últimos anos trouxeram importantes
benefícios na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Fruto do esforço da gestão municipal,
da rede socioassistencial (CRAS, CREAS e Serviços de Acolhimento), do Conselho Municipal de Assistência Social e dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (ministério público, conselho tutelar e
judiciário), foram obtidos números históricos de reintegração familiar e adoção. No ano de 2014, 18
crianças/adolescentes retornaram ao convívio da família de origem e 7 foram adotadas.
A ampliação média de 67% nos recursos repassados às entidades que executam o Serviço
de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, quais sejam, Lar das Meninas, Instituto
Presbiteriano Êxodo e Projeto Socorrer, contribuíram para os resultados, pois além de melhorar a
qualidade do atendimento às necessidades materiais das crianças e adolescentes acolhidos, garantiu
a contratação de equipe técnica (assistente social e psicólogo) para o acompanhamento psicossocial
das crianças, adolescentes e famílias.
Outra potencialidade foi garantir que a Secretaria de Assistência Social após ampla reforma
administrativa, com a redução de cinco secretarias e cerca de 40% dos cargos comissionados, continuasse com status de secretaria, afiançando ainda sua devida organização com a instituição formal
de áreas essenciais como subdivisão administrativa, tais como, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e a área de Gestão do SUAS com competência de Vigilância Socioassistencial, conforme
meta do Pacto de Aprimoramento do SUAS. E ainda, a criação de cargos de Coordenação para todos
os CRAS, cargo esse que nunca existiu no organograma da secretaria para atender à rede existente.
O setor de Vigilância Socioassistencial para a Norma Operacional Básica do SUAS aprovada
em 2012 – NOB 2012, deve contribuir com as áreas de proteção social básica e de proteção social
especial por meio da elaboração de estudos, planos e diagnósticos capazes de ampliar o conhecimento sobre a realidade dos territórios e as necessidades da população, auxiliando no planejamento
e organização das ações realizadas nesses territórios.
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Sua instituição potencializou a implantação do monitoramento dos serviços por meio do Sistema de
Informação e Monitoramento - SIMSUAS, Relatório Mensal de Atendimento – RMA e do Relatório de
Atividades dos Serviços (instrumento criado pela SAS), tornando possível sistematizar as atividades
dos trabalhadores do SUAS.
A Secretaria de Assistência Social também tem trabalhado de forma coletiva e sistemática
desde 2014 para melhorar os Índices de Gestão Descentralizada IGD-M, do Programa Bolsa Família e
Cadastro Único, que é um indicador que mostra a qualidade da gestão descentralizada do Programa
Bolsa Família, além de refletir os compromissos assumidos pelo município na sua adesão ao Programa, bem como a gestão do Cadastro Único e as condicionalidades.
Desta forma, a SAS contratou uma assistente social para atualização dos cadastros dos anos
2011 e 2012. Além de estruturar e fortalecer a descentralização do atendimento Cadúnico para alguns CRAS, possibilitando ao usuário da Política de Assistência Social um atendimento mais eficaz e
resolutivo. Instituiu ainda reuniões periódicas com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação
e Cultura, para uma maior articulação intersetorial no que tange às condicionalidades do Programa
Bolsa Família. As reuniões são realizadas entre os responsáveis pelo Programa nas secretarias envolvidas e acontece trimestralmente. A organização do arquivo Cadúnico/Bolsa Família também trouxe
melhores condições para a realização do trabalho.
Dentre outras potencialidades da Política de Assistência Social em Timóteo, pode-se citar
também a aquisição e instalação de software para prontuário eletrônico em todos os equipamentos de assistência social, o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
a participação em Audiências Concentradas, pactuação de cursos de qualificação profissional pelo
PRONATEC, realização/execução do Programa BPC na Escola.
A Secretaria de Assistência Social tem enfrentado um grande problema com relação à redução do Tabelade funcionários em alguns setores, dificultando a oferta de serviços nos territórios da
rede socioassistencial. Além do número insuficiente de servidores, a falta de realização de Concurso
Público para a assistência social no município há mais de 8 anos traz muita instabilidade para os
serviços do SUAS, fragilizando a gestão e comprometendo a qualidade do atendimento, tendo em
vista que as ações são de caráter continuado. O investimento mais consistente em capacitação para
a equipe fica quase sempre inviável, uma vez que a rotatividade dos profissionais é grande.
Com essa redução a ampliação do atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos fica cada vez mais difícil, assim como avançar na ampliação e na qualidade do acompanhamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.
Com a falta de recursos humanos nos equipamentos, o acompanhamento familiar e o atendimento das famílias referenciadas no CRAS ficam comprometidos. O PAIF consiste no trabalho social
com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria
de sua qualidade de vida. É o principal serviço da Proteção Social Básica e requer um olhar cuidadoso
para garantir seu pleno funcionamento.
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Embora exista clara compreensão da gestão quanto à necessidade de recomposição da
equipe, a falta de autonomia para esta decisão e concretização desse objetivo, aliada à condição
do município em relação ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal engessa e retarda
as soluções e conquistas nesta área. Para o SUAS, os trabalhadores são a principal tecnologia para o
cumprimento de seus objetivos e a falta deles pode comprometer toda a gestão e o atendimento ao
público usuário.
Outra fragilidade identificada é a pouca articulação da rede socioassistencial nos territórios.
Ainda não se conseguiu que o CRAS exerça plenamente as funções de gestão da proteção básica da
rede socioassistencial referenciada ao CRAS; assim como de promoção da articulação intersetorial e
de busca ativa.
A articulação da rede socioassistencial de proteção social básica (pública e privada) viabiliza o acesso efetivo da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, contribui
para a definição de atribuições das unidades, para a adoção de fluxos entre o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família – PAIF e os serviços de convivência e promove a gestão integrada de
serviços e benefícios, permitindo o acesso dos beneficiários de transferência de renda aos serviços
socioassistenciais locais, com prioridade para os mais vulneráveis.
Dentre as fragilidades para a consolidação da assistência social como política pública, direito do cidadão e dever do Estado está o rompimento com a cultura assistencialista e clientelista de
muitos atores e órgãos, alicerçados na falta de conhecimento e compreensão do papel da assistência
social. Embora seja importante destacar que já observamos avanços nos últimos anos.
3.2. Educação
A década de oitenta configurou-se como o marco da conquista do direito à educação no Brasil. A implantação de um governo democrático, a promulgação da Constituição Federal de 1988, a
aprovação em 1990 do ECA e, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional mostra uma
sociedade cada vez mais fortalecida e capaz de exigir uma educação de qualidade. Essas exigências
receberam visibilidade por meio das mídias e dos movimentos sociais que se articularam em prol de
pensar a organização da educação brasileira. Essa visibilidade contribuiu para que a educação no
Brasil assumisse lugar nas agendas políticas e, em consequência, tornasse alvo de implementação de
diferentes políticas públicas que garantissem os princípios legais, entre eles, artigos da CF/88, como
o 6º, que define:
“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” E o art. 205, que
preconiza: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.”(BRASIL, 1988, p. 62)
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Em relação à construção do Plano Decenal Municipal para a Infância e Adolescência, é importante considerar que a temática relacionada à educação e sua gestão por meio de políticas públicas
fazem parte de grandes discussões atualmente, não só no campo educacional, mas também no social e no político.
É relevante pontuar que a educação de crianças e adolescentes precisa ser um compromisso
de todas as políticas, que devem atuar de forma intersetorial. A gestão educacional é norteada e
desenvolvida por diretrizes instituídas pelos órgãos governamentais, mas é preciso que este direito
legal seja um direito de fato. Sabe-se que toda e qualquer transformação é um processo que depende de muitos fatores e com a educação não podia ser diferente. As grandes transformações ocorridas
na educação foram influenciadas por fatores econômicos, políticos, sociais e culturais do país. Consequentemente é de suma importância a implementação de políticas públicas mais sólidas e intersetoriais, que venham a contribuir para a melhoria da qualidade da educação, bem como intervir no
processo de formação de profissionais, para que desta forma priorizem a qualidade social do ensino
para todos.
A educação é uma política social e como as demais precisa ser avaliada. Para isso foram criados sistemas de avaliação que permitem saber onde se está e onde se pretende chegar, o que possibilita criar um panorama realista para a construção de saídas e melhorias de situações de fragilidade
e potencialidades do município.
3.2.1. A Educação em Timóteo
A partir desse preâmbulo sobre o processo de construção do direito à educação pública, retomaremos a situação da educação em Timóteo que, em alguns períodos de sua história, esteve atrelada ao contexto socioeconômico que ao longo dos anos influencia e é também influenciado pelas
mudanças educacionais.
Para melhor compreender como se desenvolveu o processo educacional do município, é importante conhecer uma breve história de construção da cidade, no que se refere aos aspectos educacionais.
Há nove décadas, no povoado de São Sebastião do Alegre funcionou a primeira casa-escola
com a Senhora Maria Benta, que lecionava para seus vizinhos e seus familiares. Por volta de 1925
criou-se a primeira Escola Mista Municipal de Timotinho, constituída de 22 alunos, conforme registro
de 16 de janeiro, incorporada posteriormente pela Escola Estadual “Angelina Alves de Carvalho”. Em
25 de janeiro de 1948, criou-se a Escola Estadual “Getúlio Vargas”. Um ano após, em agosto de 1949,
foi criado o curso supletivo noturno para adultos, com a matrícula inicial de 91 alunos, ministrado
na nova escola, que tinha como objetivo reduzir o número de analfabetos que prestavam serviços
para a Companhia ACESITA (atualmente Aperam South America). Em 19 de janeiro de 1953 foi criado
pelo governador do estado Dr. Juscelino Kubistchek de Oliveira o Grupo Escolar “Carlos Drummond
de Andrade”. Um ano depois a escola, com a presença do corpo docente da época, na maioria nor82

malistas, já iniciava as atividades escolares com seiscentos e sessenta e sete alunos matriculados, que
precisavam concluir a 4ª série para trabalhar na principal empresa siderúrgica aqui sediada.
Nesse contexto, cria-se o Colégio Técnico e Industrial de Metalurgia, com o objetivo de preparar técnicos para a ACESITA, fundado dia 1º de maio de 1963 (em abril de 1964 Timóteo é emancipado) e reconhecida pelo Estado em 18 de abril de 1974. Nestas décadas (60 e 70) são criadas mais
4 escolas estaduais, 1 municipal e 3 escolas privadas, chegando ao fim da década de 70 e início dos
anos 80 com um total de 15 estabelecimentos de ensino.
Já no século XXI, em busca de uma educação com a ampliação de possibilidades e valores
dentro de uma visão mais integral do ser humano, os trabalhadores da educação e a sociedade de
Timóteo elaboram seu primeiro Plano Decenal de Educação/2006-2015, com base no universo real e
45 escolas entre estaduais, municipais e privadas, com o foco no educando, nas novas modalidades
de educação e na inserção das tecnologias. Durante a vigência do Plano, houve a transformação
do Centro de Educação Técnica - CET-Timóteo, que havia sido fundado em 1998, no Centro Federal
de Educação Tecnológica - CEFET Campus Timóteo, o que ocorreu no final do ano de 2006, possibilitando o oferecimento do ensino profissional e tecnológico público, gratuito e de qualidade. Em
maio de 2013 foi criado o Sistema Municipal de Ensino, contendo, obrigatoriamente, a organização
técnico-pedagógica do órgão municipal de educação, compreendendo, ainda, questões relativas ao
magistério público: o plano de carreira, o estatuto, a organização da gestão democrática do ensino,
o plano plurianual de educação, entre outros.
Observa-se pelo histórico que o desenvolvimento da educação no município esteve atrelado
ao seu desenvolvimento socioeconômico, com uma grande influência da usina siderúrgica presente
na cidade, caracterizando uma forte presença do ensino técnico, voltado para atender as demandas
da siderurgia. Contudo, no momento atual e com o enfraquecimento do setor siderúrgico, surge a
oferta de novos cursos voltados para a prestação de serviços e ações do terceiro setor.
Ressalta-se também que historicamente Timóteo tem uma educação de destaque tanto em
nível regional, estadual e federal. Embora tenha-se ainda inúmeros desafios a serem vencidos, a educação da cidade é reconhecida pela sociedade como uma educação de qualidade.
A análise sobre a educação da cidade de Timóteo teve como objetivos diagnosticar a realidade educacional em diferentes níveis e modalidades de ensino, bem como discutir a situação da educação no município em todas as dimensões relacionadas à oferta de uma educação com qualidade
social, comprometida com a emancipação dos sujeitos. Essa oferta vai ao encontro da necessidade
da formação integral de crianças e adolescentes, visando o cumprimento do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA no Título I Art. 4º: Das disposições preliminares:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.(BRASIL, 1990, p. 25)

83

3.2.2. Indicadores da Educação no Município
A análise da Educação no município de Timóteo foi realizada a partir dos principais índices
de avaliação da educação no Brasil através de pesquisas junto às principais fontes de informações
para construção de indicadores, como: Atlas do Desenvolvimento no Brasil, Censo Escolar, Qeduca,
Unicef, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, entre outros. Também foram utilizados dados colhidos referentes
à educação: das Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Plano Decenal
da Educação, Grupos Focais com crianças, adolescentes e famílias e das Prioridades elencadas no
processo de Diagnóstico para a LOA 2016.
Compreende-se a educação como uma política pública social e como as demais deve ser
avaliada. Partindo desse pressuposto, os governos federal, estadual e municipal têm trabalhado com
avaliações sistêmicas que permitem saber em qual processo de aprendizagem os alunos se encontram, bem como saber quais metas alcançar. Isso possibilita criar um panorama real para a construção de estratégias metodológicas para o enfrentamento das situações de fragilidade, bem como
fortalecimento das potencialidades educacionais do município.
Taxa de Escolarização
Segundo o IBGE, a Taxa de Escolarização é a percentagem dos estudantes (de um grupo etário) em relação ao total de pessoas (do mesmo grupo etário), podendo ser líquida ou bruta. Por
exemplo, a Taxa de Escolarização Líquida identifica a parcela da população na faixa etária de 7 a 14
anos matriculada no Ensino Fundamental e a Taxa de Escolarização Bruta identifica se a oferta de
matrícula no Ensino Fundamental é suficiente para atender a demanda na faixa etária de 7 a 14 anos.
O quadro abaixo teve como fonte o Atlas do Desenvolvimento no Brasil, no qual percebemos
que as Taxas de Escolarização no município de Timóteo cresceram entre os anos de 2000 e 2010 em
todas as faixas etárias analisadas. Percebemos ainda que a faixa que apresenta menor escolarização
é a de 15 a 17 anos; esse dado se articula com os de abandono escolar, que têm maiores números no
Ensino Médio. Apesar de não ser o público desse documento, chama a atenção a Taxa de Escolarização de jovens de 18 a 20 anos que se apresenta muito baixa.
Tabela 25: Indicadores de Educação do Município

INDICADORES

2000

2010

Taxa de escolarização das pessoas de 5 a 6 anos

94,50

98,93

Taxa de escolarização das pessoas de 11 a 13 anos

75,60

94,0

Taxa de escolarização das pessoas de15 a 17 anos

57,78

71,73

Taxa de escolarização das pessoas de 18 a 20 anos

32,45

51,28

Taxa de escolarização das pessoas de 25 anos ou mais

50,53

65,47

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais com menos de oito anos de estudo

54,61

38,54

Fonte: Atlas do Desenvolvimento no Brasil
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB foi criado pelo Inep em 2007 e tem
por objetivo estabelecer um indicador a partir de dois conceitos de extrema importância para a qualidade da educação: fluxos escolares e médias de desempenho, possibilitando traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir da taxa de rendimento escolar
(aprovação), obtida no Censo Escolar, e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep,
sendo a Prova Brasil para escolas e municípios e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB),
para os estados e o país, realizados a cada dois anos.
Nos gráficos a seguir podemos notar que a pontuação do município vem evoluindo desde a
criação desse indicador e foi-se mantendo com notas acima da média nacional e estadual, contudo
existe uma queda significativa nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), em relação
aos anos iniciais. Esse dado pode ser o primeiro indicativo para o abandono escolar que ocorre com
maior frequência nessa faixa etária. É necessário estar atento em como se dá a articulação com os
demais dados presentes nesse documento.
Gráfico 9: IDEB Anos Iniciais

Fonte: QUEDU 2013
Gráfico 10: IDEB Anos Finais

Fonte: QUEDU 2013
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Taxa de Analfabetismo
Analisando os dados de analfabetismo, observa-se sua queda nas últimas décadas, seguindo
uma tendência nacional, as taxas municipais sempre estiveram em níveis inferiores às nacionais, o
que demonstra investimento na Educação Básica.
Gráfico 11: Taxa de Analfabetismo

Fonte: Deepask 2010

Quando verificamos a Taxa de Analfabetismo em Timóteo com relação à questão de gênero,
nota-se que o analfabetismo é maior entre as mulheres, contudo, a Taxa de Analfabetismo entre as
mulheres vem reduzindo sistematicamente. Isso está alinhado às pesquisas recentes que apontam
que a taxa de escolaridade feminina vem crescendo nos últimos anos.
Gráfico 12: Taxa de Analfabetismo segundo sexo

Fonte: Deespask 2010

Analisando os dados com relação à população urbana e rural observa-se que, como o município é predominantemente urbano e essa população vem crescendo, o analfabetismo historicamente
se concentrou nessa população. No último Censo de 2010, tornou-se nulo na população rural.
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A Taxa de Analfabetismo sofreu uma queda acentuada comparando aos dois últimos censos;
pode-se inferir que essa queda ocorreu em função dos programas de distribuição de renda, como o
Bolsa Família, que têm como uma de suas condicionalidades a frequência das crianças na escola.

Gráfico 13: Taxa de Analfabetimmo Urbano X Rural

Evolução da Aprendizagem
Esse indicador é construído a partir da Prova Brasil e utiliza a mesma escala para mensurar a
evolução do aprendizado em todos os anos e aferir os conhecimentos dos alunos do quinto e nono
ano em duas disciplinas, a saber, Língua Portuguesa e Matemática.
O município de Timóteo se destaca com índices acima dos das cidades do Vale do Aço, do Estado e da Federação. Percebe-se uma queda acentuada nos níveis de aprendizagem quando os alunos finalizam o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e ingressam no Ensino Fundamental II (do 6º ao
9º ano). Pode-se inferir que seja a desarticulação e didática dos conteúdos, organizados em diversas
disciplinas e diversos professores, como também deve-se considerar outras análises: o fato dessas
serem as séries correspondentes à entrada da criança na adolescência e esse ser um período da vida
de extrema complexidade - de construção de identidade, de mudanças corporais e de ordem psíquica e de maior suscetibilidade aos grupos externos que passam a ser referência. É necessário verificar
como as escolas da região vêm lidando com essas questões. Outro fato, é que os adolescentes em
vulnerabilidade social convivem cotidianamente com um ambiente hostil e cada vez mais violento,
o que reflete diretamente no contexto escolar.
Abaixo seguem os gráficos referentes às notas nessas duas disciplinas dos alunos do quinto e
nono ano.
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Gráfico 14: Evolução Aprendizagem 5º ano Português

Fonte: QUEDU 2013
Gráfico 15: Evolução Aprendizagem 5º ano Matemática

Fonte: QUEDU 2013
Gráfico 16: Aprendizado adequado em Português

Fonte: QUEDU 2013
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Gráfico 17: Evolução aprendizagem 9º ano Português

Fonte: QUEDU 2013
Gráfico 18: Evolução aprendizagem 9º ano Matemática

Fonte: QUEDU 2013

Taxa de Rendimento Escolar e Evasão Escolar
O município de Timóteo apresenta boas Taxas de Rendimento Escolar. Uma das hipóteses
para esse resultado é a adoção do Sistema de Progressão Continuada, que permite ao aluno avançar
em seus processos de aprendizagem. A progressão está vinculada à avaliação contínua e processual, que permite ao professor acompanhar o desenvolvimento e detectar as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelo aluno no momento em que elas surgem, intervindo de imediato com
estratégias adequadas para garantir as aprendizagens básicas. A progressão continuada nos anos
iniciais do Ensino Fundamental deve estar apoiada em intervenções pedagógicas significativas, com
estratégias de atendimento diferenciado, para garantir a efetiva aprendizagem dos alunos no ano
em curso. (Artigo 72, Resolução SEE Nº 2.197, de 26 de Outubro de 2012).
O Ensino Médio apresenta os piores índices; esse dado pode ter sido influenciado pelo fato
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do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF), que vigorou de 1997 a 2006, não destinar recursos específicos para o Ensino
Médio e Educação Infantil. Fato que mudou desde janeiro de 2007, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB). Outras causas prováveis para maiores taxas de abandono e reprovação no Ensino Médio:
descontinuidade das Políticas Públicas, gravidez na adolescência, trabalho, uso abusivo de álcool e
outras drogas, métodos de ensino ultrapassados e que não se adaptam às características atuais do
alunado, entre outras. O Ensino Médio é de prioridade do Estado, enquanto que o Ensino Fundamental é responsabilidade do Município, que pode também trabalhar em sistema de cooperação com o
Estado.
O gráfico 19 demonstra os índices de aprovação dos alunos das escolas de Timóteo. Percebe-se que nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, o município apresenta uma taxa de aprovação superior ao Estado e à Federação; no Ensino Médio sua taxa é menor do que a do Estado e Federação, o que reforça as preocupações com esses períodos da educação, demonstrando a necessidade
de ações que possam melhorar esses índices.
Gráfico 19: Taxa de Aprovação Escolar

Fonte: QUEDU 2013

O gráfico 20 apresenta os números referentes ao abandono escolar da cidade de Timóteo em
comparação com o Estado e a Federação. Tais números estão abaixo dos registrados no Estado e na
Federação, principalmente os do Ensino Fundamental I.
Considerando os dados do município, percebe-se, novamente, que os dados dos últimos
anos de ensino são superiores aos do Ensino Fundamental I, mesmo sendo inferiores aos outros
entes da União. Esse é outro índice que demonstra a necessidade de repensarmos a educação do
Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.
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Gráfico 20: Taxa de Abandono Escolar

Fonte: QUEDU 2013

O gráfico 21 trata dos índices de reprovação do município em comparação com o estado de
Minas Gerais e o país. Esse gráfico confirma as tendências do índice de reprovação no Ensino Médio
estar superior ao dos anos anteriores.
Gráfico 21: Taxa de Reprovação

Fonte: QUEDU 2013

Distorção Idade-Série nas Escolas de Timóteo em 2013
Esse indicador trata da adequação da idade à série escolar dos alunos, e para ser considerado
o estudante deve estar em uma série dois anos abaixo que sua idade correspondente. Na tabela abaixo vemos a percentagem dessa distorção por escola, sendo que o Colégio Lúcia Casasanta apresenta
59% dos alunos fora da série escolar correspondente à sua idade; o fato se acentua nos anos de conclusão das etapas, como o 5º e 9º ano, sendo que no 5º ano têm-se 73% dos alunos com defasagem
91

idade-série e no 9º ano 14%; observa-se defasagem também em todos os anos do Ensino Médio: 1º
ano -13%, 2º ano - 19% e 3º ano - 3%. A Escola Estadual Tenente José Luciano apresentou o melhor
índice com 0% de distorção escolar. A tabela abaixo apresenta esse índice em cada escola do município:
Tabela 26: Índice de distorção escolar por escola do município

NOME DA ESCOLA

DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE

Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira

7,00%

Municipal Angelina Alves de Carvalho

9,00%

Estadual Tenente José Luciano

0,00%

Estadual Capitão Egídio Lima

3,00%

Estadual Getúlio Vargas

1,00%

Municipal Joaquim Ferreira de Souza

4,00%

Municipal José Moreira Bowen

3,00%

Estadual Leôncio de Araújo

7,00%

Estadual José Ferreira Maia

3,00%

Municipal Ana Moura

6,00%

Municipal Clarindo Carlos Miranda

5,00%

Municipal Limoeiro

8,00%

Municipal Virgínia de Souza Reis

9,00%

Batista de Acesita

5,00%

Lúcia Casasanta

59,00%

Centro Educacional Católica de Minas Gerais

1,00%

Professora Maria Aparecida M Prado

7,00%

Raimundo Martins Fraga

1,00%

Municipal Novo Tempo

2,00%

Pingo De Gente

2,00%
Fonte: QUEDU

Proficiência das Escolas em 2013
Proficiência Escolar é um indicador gerado pela Prova Brasil em que o resultado do aluno é
apresentado em pontos numa escala (Escala SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica). A
partir de discussões promovidas pelo comitê científico do movimento “Todos Pela Educação”, composto por diversos especialistas em educação, foram indicados qual a pontuação o aluno precisa
alcançar para ser considerado com domínio das competências avaliadas, e assim situá-los em níveis
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de acordo com o número de pontos obtidos na Prova Brasil. Os alunos são distribuídos em quatro
níveis, em uma escala de proficiência: Insuficiente, Básico, Proficiente e Avançado.
A Proficiência Escolar em Timóteo, excetuando a Língua Portuguesa no Ensino Fundamental
I, não apresentou um padrão e oscila a cada ano. As avaliações dos últimos anos finais do Ensino
Fundamental também demonstram estar abaixo do Ensino Fundamental I. Ainda foi observado que
os níveis de proficiência municipais estão abaixo dos níveis estaduais, porém superiores à região na
qual o município faz parte.
O gráfico 22 demonstra o índice de proficiência dos alunos do quinto e do nono ano em Matemática e Língua Portuguesa nos anos de 2009, 2011 e 2013. Como podemos observar, no quinto
ano na disciplina de Língua Portuguesa existe uma elevação gradativa no índice. Já no ano final, nessa mesma disciplina, não existe um padrão, oscilando a cada ano. Em Matemática, ao longo desses
anos, fica nítida a oscilação desses dados, não estabelecendo um padrão de queda ou elevação.
Apesar dessa oscilação, existe a tendência do nono ano apresentar notas inferiores às do
quinto ano.
Gráfico 22: Comparativo proficiência

Fonte: QUEDU 2013

O gráfico 23 compara a proficiência das redes estadual e municipal das escolas públicas do
município. Nota-se que as escolas da rede estadual apresentam uma proficiência muito acima das
escolas da rede municipal. Infere-se que tal fato se deve em função do Estado adotar um sistema de
remuneração variável, atrelando avaliação de desempenho com resultados no Sistema Mineiro de
Avaliação da Educação Pública - SIMAVE. Outro fator que pode colaborar para essa diferença é que
as avaliações do SIMAVE são baseadas no Currículo Básico Comum - CBC, que muitas vezes não é
seguido pelas escolas da rede municipal.
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Gráfico 23: Comparativo proficiência Rede estadual X Rede municipal

Os gráficos 24 e 25 apresentam o índice de aprendizado adequado em Língua Portuguesa e
Matemática do município em comparação com o estado, país e região do Vale do Aço. Em praticamente todos os quesitos, a cidade de Timóteo apresenta números superiores aos demais municípios,
aos do estado e aos do país. Essa tendência se confirma no gráfico de aprendizado adequado em
Matemática.
Gráfico 24: Índice de aprendizado adequado em língua portuguesa

Fonte: QUEDU 2013
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Gráfico 25: Índice de aprendizado adequado em Matemática

Fonte: QUEDU 2013

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM
O Exame Nacional do Ensino Médio - Enem é uma prova elaborada pelo Ministério da Educação para verificar o domínio de competências e habilidades dos estudantes que concluíram o Ensino
Médio. É composto por quatro provas de múltipla escolha, com 45 questões cada e uma redação.
A prova de “Ciências Humanas e suas Tecnologias” aborda questões sobre as disciplinas de
História, Geografia, Filosofia e Sociologia. A de “Ciências da Natureza e suas Tecnologias” conhecimentos de Química, Física e Biologia. “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias” envolve questões de
Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. Já a prova de “Matemática e suas Tecnologias” tem questões
de Matemática (Geometria e Álgebra).
O Enem tem uma série de funções. O exame é usado como um vestibular nacional de uma
série de universidades públicas. Com a nota do Enem, o estudante pode se inscrever no Sistema de
Seleção Unificada - Sisu, sistema criado pelo governo para selecionar alunos para as instituições públicas de Ensino Superior. O candidato pode escolher dois cursos de graduação, de diversas instituições brasileiras, de todos os estados. A cada dia o sistema gera as notas de corte dos cursos e assim
o estudante pode ter ideia se sua pontuação é suficiente para ser aprovado.
Os estudantes também utilizam o Enem para conseguir uma bolsa de estudos em universidade particular por meio do Programa Universidade Para Todos -Prouni. Este programa do governo
federal oferece bolsas de estudo parciais de 50% e integrais a estudantes de baixa renda. Para participar, o estudante precisa ter tirado no mínimo 400 pontos no Enem.
Outro programa de acesso ao ensino superior que exige o Enem é o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES), que concede bolsas restituíveis a estudantes que não têm condições de pagar as
mensalidades da graduação. O Fies funciona como um empréstimo: o aluno completa o curso com
bolsa e depois de formado paga a dívida ao governo, com juros mais baixos, cerca de 3,4% ao ano.
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A tabela abaixo demonstra o nível de participação dos alunos das escolas do município nesse
importante exame que é considerado a porta de entrada para o ensino superior. Pode-se perceber
que as escolas de periferia não participam do Enem, inferindo-se que esse fato ocorre devido à falta de divulgação, incentivo e informação junto aos alunos. Também sugere a necessidade precoce
desses alunos de entrada no mercado de trabalho, bem como o fato de não considerarem o Ensino
Superior como um importante meio de inclusão social. Pode-se compreender que esse fenômeno é
o resultado de um processo que se inicia no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, pois percebe-se diferenças dos números dessas séries para as iniciais. É preciso estar atento a como isso se articula
com a realidade desses jovens, já que a aquisição do conhecimento por meio da educação formal em
nossa sociedade é um importante veículo de redução das desigualdades sociais.

Ciências Humanas

Ciências Natureza

Ling. e Códigos

Mat

Redação

2012

Particip.

2013

Escola

TX partic.

Tabela 27: Participação no ENEM

ANTONIO SILVA

66,56%

205

513

478

489,6

534,2

518,3

BATISTA

96,81%

91

644,8

601,7

582,2

695,6

664,5

CEC MG

100,00%

25

626,8

585

582

655,1

681,6

CEFET

95,77%

68

647,2

618,9

577,7

731,8

715,9

CLC

90,00%

27

594,8

551,4

553,5

604,2

610,4

ANA LETRO

89,74%

175

541,1

494,3

516,1

554,3

546,6

ANTÔNIO SILVA

60,14%

175

512,8

473,2

493,6

538,4

515,7

BATISTA

96,94%

95

654,4

605,3

595,2

725,1

681,3

CEC MG

92,31%

24

584,5

561,2

544,2

639,9

613,3

HILDA ZAUZA

35,71%

5

460,2

432,7

432,2

429,7

400

CEFET

95,52%

64

635,9

612

585,3

724,1

677,2

GONÇALVES DIAS

66,67%

2

542

452,6

498,1

535,2

390

COOPERATIVA

80,00%

12

630,1

572,4

584,8

684,4

610

JOÃO COTTA

18,75%

6

521

429,2

506,1

491,1

544,4

CLC

94,74%

18

568,7

559,8

541,3

614,9

598,9

ANA LETRO

87,69%

171

560,9

513,8

534,4

588,8

599,1

HAYDÉE

51,72%

105

527,2

473,1

489,2

520,1

535,8

SÃO SEBASTIÃO

78,18%

43

495,5

457,2

481,8

483,6

477,6

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2013). Organizado por Meritt (2015)
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3.2.3. Potencialidades e Fragilidades do Município na Educação
Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento no Brasil, o município de Timóteo apresenta
o segundo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH em Educação do estado de Minas Gerais. O
Ensino Fundamental é universalizado no município e as parcerias com a Sociedade Civil e o Terceiro
Setor são de extrema importância para a execução da Política de Educação do município.
Percebe-se a importância da boa infraestrutura das escolas e a escolha de forma democrática dos
diretores de escolas da rede municipal. O processo de democratização do ensino é dinamizado com
a atuação fortalecida do Conselho Municipal de Educação. A qualidade da educação até o momento
tem sido garantida pela formação continuada para os profissionais da educação.
Dentre os avanços destacamos:
Criação do Sistema Municipal de Ensino
Atendimento em tempo integral em 70% das escolas da rede municipal, sendo 50% alunos do ensino fundamental e 20% alunos da educação infantil (Plano Decenal da Educação).
Realização do concurso público na educação e efetivação dos profissionais em 2016.
Resultados consideráveis em avaliações externas.
Elaboração do Plano Decenal de Educação em 2015.
Atendimento no Centro de Referência Inclusiva Ativa de Timóteo – Jean Marie Lemaire.
Proinfância no bairro Novo Tempo, Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI.
Chama a atenção o baixo nível de aprendizado no Ensino Fundamental e a defasagem de
acesso à educação infantil (0 a 3 anos - creches). Observa-se também a necessidade de universalização da educação infantil (0 a 5 anos) em termos quantitativos e qualitativos, garantindo o atendimento em tempo integral.
A infraestrutura não apresenta a acessibilidade necessária para a pessoa com deficiência. A
descontinuidade dos projetos também é um ponto que fragiliza a educação do município, impactando nos resultados de aprendizagem, assim como a diferença de resultados entre as redes estaduais e municipais.
Segundo pesquisa realizada por uma adolescente que é membro da comissão intersetorial
(realizadora desse documento) junto a colegas do 8º ano da E. E. Profª Ana Letro Staacks, sobre o que
deveria melhorar no município, no que diz respeito à educação, predominou a questão de segurança. Em uma nova pesquisa foi questionado qual o aspecto de segurança que precisaria ser atacado
prioritariamente, sendo que a questão das drogas predominou. Citaram a questão das drogas dentro
e na porta das escolas, o que deixa os alunos reféns desses usuários que ocupam espaços escolares
de forma indiscriminada.
Observou-se que quando se fala em segurança, o senso comum dos pesquisados remetem
a policiamento, medidas coercitivas, contudo, o problema é mais complexo e precisaria ser tratado
de uma maneira mais abrangente e de forma multidisciplinar envolvendo a comunidade, Ministério
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Público, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, profissionais da educação, saúde e assistência, dentre
outros, que quisessem colaborar para tratar o problema. Muito mais que medidas coercitivas, dever-se-ia trabalhar frentes de conscientização, prevenção e minimização de danos.
A oferta de vagas públicas no Ensino médio também pode ser considerada como uma das
fragilidades em nosso município, o número de alunos é maior que a oferta. Hoje o atendimento é
realizado apenas nos turnos matutino e vespertino e há realidades de adolescentes que trabalham e
precisam estudar à noite e isso não é possível em Timóteo.
Há que se refletir sobre os dados bastante comprometidos relacionados aos anos finais do
ensino fundamental e os do ensino médio.
Pelos dados apresentados, parece que somente os anos iniciais do enfundamental se mostram com desempenho satisfatório.
3.3. Saúde
Após um longo período de ditadura militar no Brasil, iniciou-se o processo de redemocratização do país que resultou na Constituição Federal de 1988. Essa Constituição trouxe uma nova
concepção de Estado, que passa a guiar-se por princípios como a democracia e a garantia de direitos
para seus cidadãos, o que provocou uma ampla transformação na concepção, implantação e execução das Políticas Públicas. Nesse contexto, a Política de Saúde ganhou uma nova definição e passa a
ser entendida como:
(...) direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação. (BRASIL, 1988)

Em 1990 é regulamentado o Sistema Único de Saúde (SUS), Lei 8080/90, que redefine e sistematiza a atenção à saúde no Brasil, configurando-a como uma
(...) proposta de atenção à saúde do brasileiro e estabeleceu como principais
diretrizes a universalidade de acesso, a integralidade de assistência, a preservação da autonomia dos sujeitos, a igualdade de assistência à saúde, a participação da comunidade, dentre outras que visavam à reorganização do modelo
vigente até então. (VIEIRA, 2015)

A redefinição da Saúde enquanto direito universal adotou como estratégia a municipalização,
que reconhece o município como principal responsável pela saúde de sua população, transferindo
para ele a responsabilidade do controle dos recursos financeiros, das ações e dos serviços de saúde
prestados em seu território.
Entre as ações do SUS encontra-se a Estratégia de Saúde da Família (ESF), considerada como
fundamental para o fortalecimento da Atenção Básica, que a partir do monitoramento de um número de famílias de uma determinada região geográfica,
A ESF tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e execução de suas práticas, adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. Cons98

titui a principal porta de entrada para o sistema de saúde. É composta pelas ações de vigilância,
promoção, prevenção e controle de doenças e agravos e deve estar amparada nos conhecimentos
e técnicas vindos da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais (GASTÃO e GUERRERO,
2010). Entre seus objetivos incluem-se, ainda: a prestação da assistência integral e contínua de boa
qualidade à população, elegendo a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem
no atendimento à saúde; a intervenção sobre os fatores de risco a que esta população está exposta,
humanizando as práticas de saúde por meio de estabelecimento de vínculo de confiança e contribuindo para a democratização do conhecimento do processo saúde-doença.
Constitui-se um desafio à ESF a sua integração à rede assistencial, o aumento de sua resolutividade e a capacidade de compartilhar e fazer a coordenação do cuidado. Com o objetivo de superar
esses desafios, o Ministério da Saúde, em 2008, criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)
(BRASIL, 2009) para ampliar a abrangência e as ações da Atenção Básica, reforçando o processo de
territorialização e regionalização em saúde. O NASF não é uma estrutura desvinculada da atenção
primária à saúde e, como esta, tem dentre seus pressupostos: a territorialização, a educação permanente em saúde, integralidade, participação social, promoção da saúde e humanização. Ele procura
ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na ESF, superando uma lógica fragmentada e
privilegiando a construção de redes de atenção e cuidado, constituindo-se em apoio às equipes de
SF.
A Organização Mundial de Saúde - OMS define saúde como o “estado de completo bem estar
físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (OMS, 2003).
Consonante com essa concepção está os indicadores da saúde, que são parâmetros que avaliam o
sistema de saúde, considerando as condições sanitárias da população. Entende-se por indicadores
de saude
“(...) parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar, sob
o ponto de vista sanitário, a higidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos planejamentos de saúde, permitindo o acompanhamento
das flutuações e tendências históricas do padrão sanitário de diferentes coletividades consideradas à mesma época ou da mesma coletividade em diversos
períodos de tempo.” (ROUQUAYROL, 1993).

Portanto, os indicadores não se limitam a questões relativas à ausência de doença, mas averiguam as condições de infraestrutura e social que estão disponíveis no município para a promoção
de saúde coletiva.
O tópico a seguir, se propõe analisar os indicadores internacionais de saúde, que trazem a
realidade da saúde de crianças e adolescentes de Timóteo, a qualidade dos vários serviços ofertados
a essa população, além de serem elencadas as potencialidades e fragilidades da política de saúde no
município que incidem direta ou indiretamente na vida desse público.
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3.3.1. Indicadores de Saúde
Para se ter uma idéia de como está a saúde da criança e do adolescente do município de Timóteo, inicialmente serão analisados oito indicadores de saúde referentes aos anos de 2000 e 2010,
descritos na tabela abaixo:
Tabela 28: Indicadores de Saúde

INDICADORES DE SAÚDE

2000

2010

Taxa de mortalidade infantil

18,68

15,10

Taxa de mortalidade em menores de 5 anos

20,46

17,6

Esperança de vida ao nascer

73,64

75,14

Percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos

1,96

1,30

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com banheiro e água encanada

96,04

96,25

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica

98,61

99,91

95,11

98,90

26,03

15,30

Percentual de pessoas que vivem em domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo
Percentual de pessoas que vivem em domicílios com densidade acima de 2
pessoas por dormitórios
Fonte: Data SUS e Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2010

Taxa de Mortalidade infantil
A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é definida como o número de óbitos de crianças menores
de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, nos anos considerados.Ela estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o seu primeiro
ano de vida. Reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e a infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para a atenção à saúde
materna e à população infantil.
Esse dado é importante para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal e ao parto, bem como para a proteção da
saúde infantil.
Analisando os dados apresentados Grafico 24, verifica-se a redução da mortalidade infantil
no período de 2000 a 2010. Analisando, também, o comportamento do indicador no período de
2003 a 2014, registrado no Gráfico 24, observa-se que o indicador apresentou grande variação no
período. O extremo foi no ano de 2004, no qual foram registrados 27,2 óbitos para cada grupo de
1.000 nascidos vivos (NV) e o menor percentual foi o de 2014, com 10,1 óbitos/1.000 NV. A melhoria
do indicador reflete o investimento do município nas ações da atenção primária em saúde. Nesse
período houve ampliação no número de equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de 6 para
15 equipes completas, possibilitando melhor acompanhamento de gestantes e crianças.
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Gráfico 26: Taxa de Mortalidade Infantil 2003 – 2014

Fonte:Data SUS

Ressalta-se que em janeiro de 2015 ocorreu uma desestruturação das equipes de ESF que
conta hoje com 10 equipes completas e 3 incompletas, o que influencia negativamente nessa conquista do município. Vale ressaltar que no ano de 2013 foi implantado o NASF – Núcleo de Apoio a
Saude da Família.
Em março de 2015, foi implantado o programa de acompanhamento a neonatos, uma parceria da Secretaria de Saude de Timóteo e a Associação de pais e Amigos dos excepcionais - APAE, em
convênio com a Secretaria de Estado de Saúde, por meio de uma junta reguladora. Esse programa
tem por objetivo priorizar a assistência em saúde no acompanhamento dos neonatos de risco e na
intervenção precoce, visando o diagnóstico, tratamento precoce e a prevenção de deficiências.
O Gráfico 25 demonstra a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) correlacionando-a com os dados
do município, do estado e do país. No gráfico percebemos que Timóteo tem uma TMI abaixo dos demais e segue a tendência nacional e estadual de redução da taxa de mortalidade infantil, porém em
proporção menor.
Gráfico 27: Taxa de Mortalidade Infantil

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2010
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Taxa de Mortalidade em menores de 5 anos
O indicador Mortalidade até cinco anos de idade também apresentou queda nos anos de
2000 e 2010. Nesse indicador pode-se constatar uma redução de cerca de 3%. Esse resultado, somado ao da TMI, reforça a conclusão de que houve uma melhoria na prestação de serviços de saúde do
município para esse público.
Comparativamente, os dados do município com o estado e o país indicam que Timóteo segue
a tendência nacional de queda desse e outros indicadores, como observado no gráfico abaixo.
Gráfico 28: Mortalidade até cinco anos

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2010

Esperança de Vida ao Nascer
O indicador Esperança de Vida ao Nascer é utilizado para compor a dimensão Longevidade
do IDHM. No município de Timóteo, a Esperança de Vida ao Nascer cresceu 1,5 anos na última década, passando de 73,64 anos, em 2000, para 75,14 anos, em 2010. Timóteo segue a tendência brasileira quanto ao aumento da expectativa de vida de sua população, conforme o Gráfico 29:
Gráfico 29: Esperança de vida ao nascer

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2010
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É importante destacar que a taxa de esperança de vida em Timóteo nesse período sobressaiu-se à de Minas Gerais e à do Brasil, contribuindo com o aumento do IDHM. Essa expectativa de
vida pode ser atribuída à existência de políticas de atendimento a esse público, ofertadas tanto pela
esfera pública quanto privada.
Percentual de crianças/adolescentes do sexo feminino de 10 a 17 anos que tiveram filhos
Outro indicador que obteve melhora foi o percentual de crianças/adolescentes do sexo feminino de 10 a 17 anos que tiveram filhos, que sofreu uma queda de 2% de 2000 a 2010. Apesar
dessa redução, uma das fragilidades é a não existência de programas de planejamento familiar e
orientação quanto a questões relacionadas à sexualidade para os adolescentes na política de saude.
Assim, essa queda não pode ser atribuída diretamente às ações da política de saúde, e sim a outras
ações desenvolvidas no município. Sabe-se que esse é o maior desafio da atenção primária, a baixa
adesão dessa faixa etária aos grupos operativos de planejamento familiar. Timóteo apresenta índices
menores que o estado e o país, conforme o gráfico abaixo:
Gráfico 30: Perc. de crianças e adolescentes do sexo fem. de 10 a 17 anos que tiveram filhos

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2010

Indicadores Epidemiológicos
Os Indicadores que demonstram as condições sanitárias do município - percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica, percentual de pessoas que vivem em domicílios
urbanos com serviço de coleta de lixo, percentual de pessoas que vivem em domicílios com
banheiro e água encanada tiveram aumento entre 2000 e 2010, estando acessíveis a quase toda a
população do município.
Conforme o observado nos gráficos abaixo, nos índices percentual de pessoas que vivem em
domicílios com energia elétrica e percentual de pessoas que vivem em domicílios com banheiro
e água encanada, Timóteo acompanhou a tendência nacional de melhoria na infraestrutura urbana
destinada à população, sobressaindo-se nesses indicadores.Vale ressaltar que ainda temos um nú103

mero significativo de pessoas que ainda não acessam esses serviços, considerados básicos à população.
Gráfico 31: Percentual de pessoas que vivem em domicílios urb. com serviço de coleta de lixo

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2010
Gráfico 32: Percentual da população em domicílio com banheiro e água encanada

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2010
Gráfico 33: Percentual da população em domicílios com energia elétrica

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2010
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Outro indicador analisado na tabela 25 é o percentual da população em domicílios com densidade acima de 2 pessoas por dormitório, apresentando a tendência de queda, como no Brasil e em
Minas Gerais, conforme Gráfico 34. Timóteo apresenta queda superior ao do país e do estado.
Gráfico 34: Percentual da pop. em domicílios com dens. acima de 2 pessoas por dormitório

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2010

Cabe ressaltar a melhoria de todos os indicadores de saúde citados acima, no período de
2000 e 2010, demonstrando melhoria da qualidade de vida da população, seguindo a tendência
nacional.
3.3.2. Outros Indicadores
Estado nutricional de crianças e adolescentes acompanhados nas Unidades Básicas de Saúde
De acordo com os dados do SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, foram
acompanhadas 2.260 crianças de 0 a 5 anos de idade e 729 adolescentes nas UBS do município de
Timóteo no ano de 2014.
Verifica-se no gráfico 35, que mais da metade das crianças e adolescentes acompanhados
são eutróficos (56,9%), 17,7% possuem risco de sobrepeso, 7,8% sobrepeso, 8,5% foram identificados como obesos, 4,7% magreza acentuada e 4,4% magreza.
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Gráfico 35: Acompanhamento nutricional de crianças de 0 a 5 anos de idade, Timóteo,

Fonte: DATASUS/SISVAN 2014

O número de adolescentes acompanhados foi bastante reduzido, o que reafirma a necessidade de se ter atendimento diferenciado dentro das UBS para esse público. Foram acompanhados
em 2014, 729 adolescentes, destes, 72,29% foram classificados como eutróficos, 15,36% sobrepeso,
5,76% obesos, 1,23% obesidade grave, 3,84% magreza e 1,51% magreza acentuada.
Gráfico 36: Acompanhamento nutricional de adolescentes, Timóteo, 2014

Fonte: DATASUS/SISVAN

Causas Externas de Mortalidade
Verifica-se a ocorrência de 14 óbitos por causas externas na população de crianças e adoles106

centes no ano de 2013 no município de Timóteo - Tabela 29. Desses, 7 (14,6%) foram de adolescentes
e 1 (2,1%) de crianças na faixa etária de 1 a 4 anos.
Dos óbitos relacionados aos adolescentes, 2 (28,6%) foram por acidente de transporte, 4
(57,1%) por agressão e 1 (14,3%) por evento cuja intenção é indeterminada. O óbito por causa externa registrado em criança, na faixa etária de 1 a 4 anos, está relacionado a queda.
Tabela 29: Índice de mortes externas

1A4
ANOS

10 A 14
ANOS

15 A 19
ANOS

TOTAL

Acidentes

1

-

2

3

Acidentes de transporte

-

-

2

2

Motociclista traumatismo em um acidente de transporte

-

-

1

1

Outros acidentes de transporte terrestre

-

-

1

1

Outras causas externas de traumatismos acidental

1

-

-

1

Quedas

1

-

-

1

Agressões

-

-

4

4

Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada

-

1

-

1

GRUPO CID-10

Morbidade
A Tabela 30 apresenta dados sobre morbidade hospitalar ocorridas no período de janeiro a
setembro de 2015, na população de 0 a 19 anos. Foram contabilizados 478 internações no período.
Os principais grupos de causas de internações foram relacionadas a doenças do aparelho respiratório (125) e à gravidez, parto e puerpério (110).
Tabela 30: Morbidade Hospitalar do SUS, por local de residência, Timóteo, MG, 2015

LISTA MORB CID-10

MENOR 1
ANO

1A4
ANOS

5A9
ANOS

10 A 14
ANOS

15 A 19
ANOS

TOTAL

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

7

8

5

3

1

24

Neoplasias (tumores)

-

2

-

3

-

5

Doenças sangue órgãos hematopoiético e transtornos
imunitários

1

3

3

4

-

11

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

-

-

-

1

1

2
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Transtornos mentais e comportamentais

-

-

1

-

-

1

Doenças do sistema nervoso

7

7

4

3

8

29

Doenças do ouvido e da
apófise mastoide

-

-

-

1

-

1

Doenças do aparelho circulatório

1

-

-

3

3

7

Doenças do aparelho respiratório

20

44

25

13

23

125

Doenças do aparelho digestivo

1

5

6

7

6

25

Doenças da pele e do tecido
subcutâneo

-

7

2

2

-

11

Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo

-

1

4

3

2

10

Doenças do aparelho geniturinário

1

1

5

3

6

16

Gravidez parto e puerpério

-

-

-

3
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110

Algumas afecções originadas
no período perinatal

37

-

-

-

-

37

Malformação congênita,
deformidade e anomalias
cromossômicas

5

5

5

-

1

16

Sintomas, sinais e achados
anormais em exame clínico e
laboratorial

-

2

5

3

1

11

Lesões, envenenamento e
algumas outras consequências de causas externas

-

7

8

9

12

36

Contatos com serviços de
saúde

-

-

-

1

-

1

TOTAL

80

92

73

62

171

478

Fonte: DATASUS/MS, 2015

No primeiro grupo de causas (Doenças do Aparelho Respiratório) destacam-se a pneumonia
com 45 registros, outras doenças do nariz e dos seios paranasais (34) e doenças crônicas das amíg108

dalas e das adenóides (32). Já no grupo de causas – Gravidez, Parto e Puerpério, as principais causas
foram parto único espontâneo (58) e outras complicações da gravidez e do parto (40). O maior índice
de morbidade hospitalar que acarreta internação são as doenças do aparelho respiratório e essas podem ser causadas em função da má qualidade do ar, bem como do uso de drogas psicoativas pelos
familiares e ou usuário.
3.3.3. Cobertura Estratégia de Saúde da Família
De acordo com dados publicados em dezembro de 2014 no Sistema de Informações de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde CNES/DATASUS, a rede física prestadora de serviços de saúde
do município de Timóteo possui 106 estabelecimentos, sendo 88 de gestão municipal, 4 de gestão
estadual e 14 de gestão dupla.
Considerando a esfera administrativa, 21,7% (23) dos estabelecimentos são públicos e 78,3%
(83) são privados. Considerando o tipo de gestão, 83% (88) do total de estabelecimentos estavam cadastrados como gestão municipal, 3,8% (4) como gestão estadual e 13,2% (14) como gestão dupla.
O tipo de gestão identifica com qual gestor o estabelecimento de saúde mantém vínculo,
contrato ou convênio para prestação e/ou faturamento de serviços ao SUS, pagos com recursos do
Bloco de Financiamento de Média e Alta Complexidade (bloco MAC), transferido pelo Ministério da
Saúde aos municípios ou estado.
A Gestão Municipal identifica que o estabelecimento executa procedimentos de atenção básica, pagos com recursos do Bloco de Financiamento da Atenção Básica – PAB e procedimentos pagos com recursos do Bloco MAC, transferidos pelo Ministério da Saúde aos municípios.
A Gestão Estadual identifica que os procedimentos de média e/ou alta complexidade, executados pelo estabelecimento são pagos com recursos do bloco MAC, transferidos pelo Ministério da
Saúde ao Estado.
A Gestão Dupla (municipal e estadual) identifica que o estabelecimento executa ações de
atenção básica pagas com recursos do bloco PAB e, além dessas, procedimentos de média e/ou alta
complexidade, pagos com recursos do Bloco MAC transferidos pelo Ministério da Saúde aos estados.
Tabela 31: Tipos de estabelecimento, Timóteo, 2014

TIPO DE ESTABELECIMENTO

TOTAL

Centro de Atenção Psicossocial – Caps

TIPO DE GESTÃO
MUNICIPAL

ESTADUAL

DUPLA

1

0

0

1

Centro de Saúde/Unidade Basica de Saúde

14

5

0

9

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado

5

3

1

1

Consultório Isolado

48

48

0

0

Hospital Geral

1

0

1

0
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Policlínica

14

13

0

1

Posto de Saúde

2

2

0

0

Secretaria de Saúde

1

1

0

0

Serviço de Atencão Domiciliar Isolado (Home
Care)

1

1

0

0

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e
Terapia

18

14

2

2

Unidade de Vigilância dm Saúde

1

1

0

0

TOTAL

106

88

4

4

Fonte: SCNES, 2015
Tabela 32: Gestão por esfera administrativa, Timóteo, 2014

TIPO DE GESTÃO

ESFERA ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL

ESTADUAL

DUPLA

Municipal

10

1

Privada

78

TOTAL

88

TOTAL

%

12

23

21,7

3

2

83

78,3

4

14

106

100,0

3.3.4. Cobertura da Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde e NASF
Dados publicados no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), referentes ao 1º e 2º
quadrimestres de 2015 registram oscilações na cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família (ESF). Em janeiro de 2015, 58,39% da população estava coberta pela ESF, já em setembro do
mesmo ano, verifica-se redução de 35,7% deste indicador. O número de equipes passou de 14 em
janeiro para 9 em setembro, esses dados estão descritos na Tabela 33.
Tabela 33: Cobertura das equipes de Estratégia Saúde da Família e da Atenção Primária, Timóteo, 2013, 2014 e 1º quadrimestre de 2015

ANO

2013

2014
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QUADRIMESTRE

Nº DE
EQUIPES

% DE COBERTURA DA ESF

% DE COBERTURA DA APS

NASF

1º QUAD.2013

12

50,5

98,7

0

2º QUAD. 2013

15

62,6

100

0

3º QUADR.
2013

15

62,6

100

1

1º QUAD. 2014

14

58,4

100

1

2º QUAD. 2014

16

66,7

100

1

3º QUAD. 2014

16

66,7

100

1

ANO
2015

QUADRIMESTRE

Nº DE
EQUIPES

% DE COBERTURA DA ESF

% DE COBERTURA DA APS

NASF

1º QUAD.2015

13

50,74

100

1

2º QUAD. 2015

10

41,71%

100

1

O número máximo de equipes, no último quadrimestre de 2014, era de 16 equipes. As equipes que foram desativadas no período de janeiro a setembro de 2015 são: Cachoeira do Vale – equipe Verde, Primavera – equipe azul e Alphavillle. As equipes da estratégia Saúde da Família dos bairros
Ana Rita e Recanto Verde estão ativas, mas com número de ACS abaixo do exigido pelo Ministério da
Saúde.
Tabela 34: Percentual e Número de Equipes de Saúde da Família e ACS, Timóteo, 1º Quadrimestre 2015

ANO

MÊS

2015

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

ACS

ESF

COBERTURA

Nº DE ACS

COBERTURA

52,83
50,74
53,53
43,79
35,45
31,28
31,28
31,28
27,81

76
73
77
63
51
45
45
45
40

58,39
54,22
54,22
50,05
41,71
41,71
41,71
41,71
37,54

Nº DE
EQUIPES
14
13
13
12
10
10
10
10
9

Fonte: SCNES, 2015

A redução no número de equipes de saúde da família registrada no 1º e 2º quadrimestres de
2015 foi devida, em parte, à redução de custos, grande rotatividade dos profissionais da saúde, alto
valor de contrapartida do município para manter as equipes e por impossibilidade legal de contratação. A contrapartida se refere aos encargos sociais dos ACS, vale alimentação, vale transporte, e ainda, a complementação de salários e outros benefícios da equipe do ESF já que, o recurso repassado
pelo governo federal é insuficiente para a garantia do serviço.
A cobertura populacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) também sofreu redução
no primeiro quadrimestre de 2015. Em janeiro o município contava com 76 ACS, número que se reduziu a 40 em setembro do mesmo ano, acarretando redução na cobertura populacional dos ACS de
52,83% em janeiro de 2015 para 27,81% em setembro de 2015.
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Gráfico 37: Cobertura populacional da ESF, APS e NASF, Timóteo, 1º Quadrimestre de 2015

Fonte: SIAB/DATASUS 2015

Verifica-se maior concentração de equipes da regional Leste devido à condição de vulnerabilidade social dessa regional, sendo esse um fator para seleção da implantação de equipes
O município possui seis médicos do Programa Mais Médicos, sendo que apenas 1 deles não
está inserido na Estratégia Saúde da Família. A seleção de municípios contemplados pelo programa
Mais Médicos do Governo Federal leva em consideração aspectos relacionados à carência de profissionais para organização da Atenção Básica. O histórico de alta rotatividade de profissionais na
Atenção Básica em Timóteo justificou a adesão ao programa e a disponibilização de médicos para o
município.
Devido a dificuldades de contratação de profissionais administrativos, vários ACS estão desviados de função, exercendo também a administrativa, o que impossibilita a realização de atividades
inerentes ao ACS. A maior dificuldade encontra-se na atualização de cadastros da população sob a
abrangência da ESF conforme descrito na tabela 35.
O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) implantado atende à população das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Alegre, Macuco, Limoeiro, Recanto Verde e João XXIII. As especialidades profissionais atuantes no NASF são: nutricionista, educador físico, psicólogo, fonoaudiólogo,
fisioterapeuta e assistente Social.
Tabela 35: Equipes de SF, segundo localização e status, Timóteo, abril 2015

Nº

1

2
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EQUIPE

ANA RITA

BELA VISTA

REGIONAL

1

1

CATEGORIA

QUANTIDADE

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

3

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

4

STATUS

ATIVA – INCOMPLETA

ATIVA – COMPLETA

Nº

3

4

EQUIPE

JOÃO XXIII

QUITANDINHA

REGIONAL

2

2

CATEGORIA

QUANTIDADE

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

4

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

5

STATUS

ATIVA – COMPLETA

ATIVA – COMPLETA

MÉDICO
5

PRIMAVERA
AZUL

2

ENFERMEIRO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DESATIVADA

DESATIVADA

ACS

6

7

PRIMAVERA
VERMELHA

CACHOEIRA DO
VALE LARANJA

2

5

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

6

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

5

ATIVA – COMPLETA

ATIVA – COMPLETA

MÉDICO
8

CACHOEIRA DO
VALE VERDE

ENFERMEIRO
5

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DESATIVADA

DESATIVADA

ACS

9

10

CACHOEIRA DO
VALE AZUL

ANA MOURA

5

6

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

5

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

5

ATIVA – COMPLETA

ATIVA – COMPLETA

113

Nº

11

EQUIPE

NOVO TEMPO

REGIONAL

6

CATEGORIA

QUANTIDADE

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

4

STATUS

ATIVA – COMPLETA

MÉDICO
12

ALPHAVILLE

7

ENFERMEIRO

DESATIVADA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DESATIVADA

ACS

13

14

15

16

LIMOEIRO

ALEGRE

MACUCO

RECANTO
VERDE

7

7

7

7

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

5

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

5

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

5

MÉDICO

1

ENFERMEIRO

1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1

ACS

3

ATIVA – COMPLETA

ATIVA – COMPLETA

ATIVA – COMPLETA

ATIVA – INCOMPLETA

3.3.5. Políticas para Pessoas com Deficiência
Segundo o IBGE, em Timóteo reside um total de 5.981 pessoas com deficiência, sendo 1.025
crianças e adolescentes. Esse instituto de pesquisa classifica a pessoa com deficiência em quatro
categorias: Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Deficiência Motora e Deficiência mental, subdividindo-as em outras duas: “não consegue de modo algum” e “grande dificuldade”. A tabela abaixo
demonstra a distribuição dos casos de Pessoas com Deficiência de acordo com as categorias citadas
na Tabela 36.

114

Tabela 36:Classificação de Deficiência

DEFICIÊNCIA VISUAL

DEFICIÊNCIA
AUDITIVA

DEFICIÊNCIA MOTORA

MENTAL INTELECTUAL

Não
consegue
de modo
algum

Grande dificuldade

Não
consegue
de modo
algum

Grande dificuldade

Não
consegue
de modo
algum

Grande dificuldade

Não
consegue
de modo
algum

96

2.208

125

644

305

1.579

984

2364

769

1884

964

Grande dificuldade

5981

Fonte: IBGE 2010

No ano de 2014 foram atendidas, nas Unidades Básicas de Saúde, 251 pessoas com deficiência. Entretanto, esses dados não detalham as idades e a deficiência específica desses usuários, nem
se os mesmos estão ou não inseridos no BPC e no CADÚNICO. Esse fato demonstra a necessidade de
maior articulação das políticas setoriais para o levantamento de dados com relação à inserção dos
usuários nas demais políticas públicas.
Em relação à política de saúde, após coleta e análise dos dados, elencou-se como potencialidades do município: a redução da taxa de fecundidade entre as adolescentes; o acompanhamento
de neonatos feito pela APAE, em convênio com a Secretaria de Estado de Saúde e a existência de
bons equipamentos de saúde pública no município. A estratégia de saúde da família – 16 equipes
sendo 10 completas; NASF; Programa de acompanhamento ao neonato; indicadores de saúde acima
da media dos governos estadual e federal como: redução da taxa de mortalidade infantil e a elevação da expectativa de vida.
As fragilidades apontadas foram: ausência de deliberações referentes à criança e ao adolescente na 1ª plenária de saúde; no encontro regional de políticas públicas sobre drogas não houve
deliberações referente à criança e ao adolescente; a inexistência de programas para planejamento
familiar; ausência de intersetorialidade entre a assistência, saúde e educação no que se refere à pessoa com deficiência, falta de projetos e programas voltados para a saúde dos adolescentes; falta de
profissionais médicos pediatras para atendimento à criança e ao adolescente de urgência e emergência; falta de capacitação dos profissionais das UBS/ESF no trato com as crianças e adolescentes;
falta de orientação aos usuários quanto ao fluxo de funcionamento da saúde; falta de parcerias com
movimentos sociais e instituições organizadas para ações de prevenção e redução de danos à saúde;
falta de profissionais (psicólogos) para atendimento às crianças e aos adolescentes - existe o atendimento à criança e ao adolescente por psicólogo e psiquiatra infantil (314 atendimentos de janeiro
a agosto de 2015), porém, a demanda é muito grande, tendo apenas um profissional psicólogo que
divide seus atendimentos entre o NASF e o atendimento assistencial; a não implantação do CAPSi,
mesmo já havendo a pactuação para sua implantação.
Em Timóteo, ocorre com grande frequência determinação judicial para encaminhamento de
crianças e adolescentes em uso e abuso de álcool e outras drogas para tratamento, mas a cidade
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de Timóteo não dispõe do serviço, desta forma, os mesmos são encaminhados para comunidades
terapêuticas de adulto. Esse fato promove uma violação de direitos das crianças e adolescentes que
necessitam do atendimento especializado.
3.4. Cultura, Esporte e Lazer
O acesso à cultura, ao esporte e ao lazer são direitos garantidos pelo ECA - Lei Nº. 8.069, de 13
de julho de 1990 - em seu Art. 4º que define
“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” Também essa lei garante o Capitulo IV que trata “Do Direito à Educação, à
Cultura, ao Esporte e ao Lazer”.(BRASIL, 1990)

Esse direito é de extrema importância, pois está intimamente ligado à constituição social e
pessoal da criança e do adolescente, seja na apropriação do universo simbólico que circunda o contexto social, ou pela saúde e aprimoramento do corpo, proporcionados pela prática esportiva.
Esse capítulo tratará inicialmente de como esse direito é organizado na legislação federal;
posteriormente como a cidade de Timóteo oferta políticas setoriais nessa área.
Foram realizadas consultas no site oficial do município e enviados questionários para as organizações que desenvolvem atividades de esporte, cultura e lazer no município. Esse questionário
objetivou o levantamento do serviço prestado, bem como: ações desenvolvidas por essas organizações, faixa etária, o número de crianças e adolescentes e os bairros atendidos. Os questionários
foram enviados a 29 (vinte e nove) instituições, porém, apenas 11 (onze) responderam. Os resultados
serão apresentados a seguir.
3.4.1. Políticas de Cultura, Esporte e Lazer
No Brasil, as políticas de cultura começaram a fazer parte das ações estatais no governo Getúlio Vargas, na década de 30. O principal objetivo era a promoção de uma cultura nacional a partir
da valorização da brasilidade e de seu caráter mestiço com foco na diversidade. Simultaneamente, já
havia experiências de utilização da cultura como modo mediador da sociabilidade, como os Centros
Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes e dos Círculos Educativos de Paulo Freire.
No período da ditadura militar, 1964-1985, houve a criação de diversas instituições públicas
de difusão da cultura, como a Telebrás e a Embratel, o incentivo à criação de secretarias estaduais de
cultura e da Política Nacional de Cultura que tinha por objetivo a integração nacional por meio da
difusão de uma identidade nacional e da constituição de um mercado nacional de bens culturais.
O governo Sarney, 1985-1990, criou a primeira lei de incentivo à cultura do Brasil - Lei nº.
7.505, de 2 de julho de 1986 - Lei Sarney. Além da primeira pesquisa do setor, feita pela Fundação
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João Pinheiro. Esse período é caracterizado por uma perspectiva de valorização da arte e da criatividade do povo brasileiro, passando a ser compreendida como o processo produtivo global.
Com a redemocratização adota-se uma nova concepção do estado brasileiro e de implantação de suas políticas públicas com o pacto federativo, a municipalização e a participação social.
Porém, a cultura passou por vários períodos, ora enfraquecendo-se, ora fortalecendo-se como uma
proposta mais voltada para toda a população.
No governo Collor, 1990-1992, há o predomínio da visão neoliberal e, como consequência,
ocorreu um desmonte de instituições e secretarias de cultura, o estado se exime da responsabilidade
na formulação das políticas de cultura, essa perspectiva está expressa na Lei Rouanet.
No Governo Fernando Henrique, 1994-2002, essa lógica foi reforçada e a Lei Nº. 8.313, de 23
de dezembro de 1991, conhecida como lei Rouanet, que pautou a política de cultura por meio dos
patrocínios que promoveram o deslocamento de poder para esfera privada, criando assim uma visão
da cultura como negócio.
No governo Lula, 2002-2010, houve a implantação de uma nova perspectiva de cultura, influenciada pelo conceito de Cidadania Cultural, sendo a cultura entendida como um direito do cidadão.
Nessa ótica, o estado começa a retomar ações mais intervencionistas, criando secretaria e
novos programas na área de cultura. A Secretaria da Diversidade Cultural (SID/MINC) foi responsável
pela fomentação de políticas para a promoção da diversidade cultural brasileira, de programas como
o Cultura Viva e o Ponto de Cultura e o incentivo da cultura, por meio de políticas de financiamento.
No primeiro governo Dilma, 2011 até presente data, houve a promulgação da Lei Nº. 12.343 de 2 de
dezembro de 2010 que trata do Plano Nacional de Cultura. Esse plano traça metas para a área até
2020 e ações voltadas para proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. Dentre seus objetivos encontra-se: o fortalecimento institucional e definição de políticas públicas que assegurem
cultura; a proteção e promoção da diversidade étnica, artística e cultural; a ampliação do acesso;
a produção e fruição cultural em todo território; a inserção da cultura em modelos sustentáveis de
desenvolvimento socioeconômico; o estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão, acompanhamento e avaliação das políticas culturais. Atualmente, a primeira fase de revisão das
metas do Plano Nacional de Cultura está aberta para consulta pública até fevereiro de 2016.
Em relação às políticas públicas de esporte e lazer não se tem um histórico bem delineado
como a política de cultura.
Atualmente, a política nacional de esporte e lazer é desenvolvida por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNELIS, por meio de diversos programas.
Em Timóteo há ações do Programa de Esporte e Lazer da Cidade – PELC, que tem como objetivo
garantir o acesso ao esporte, lazer e cultura para todas as faixas etárias e as pessoas com deficiência.
Com essa ação busca-se:
“o estímulo a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, favorece a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para
que o esporte e lazer sejam tratados como políticas e direitos de todos.”(BRASIL,
2010)
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Dessa forma, além de proporcionar o acesso ao esporte e ao lazer, esse programa tem por
objetivo a formação e a capacitação de agentes e promotores de ações na área do esporte e do lazer.
Atualmente o PELC possui dois tipos de núcleos: Núcleo Urbano, direcionado aos centros
urbanos, e o Núcleo para Povos e Comunidades Tradicionais, direcionado para grupos culturalmente
diferenciados como povos indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, dentre outras.
3.4.2. A Cultura em Timóteo
Em Timóteo está sendo implantado o Sistema Municipal de Cultura e para tanto foi criado o
Conselho Municipal de Cultura em janeiro de 2014. Em outubro de 2015 foi enviado para a Câmara
dos Vereadores o projeto de lei que autoriza a criação do Sistema de Cultura e regulamenta o Plano
Decenal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura.
Vale ressaltar que as políticas culturais no município são anteriores a essa nova realidade. A
cidade guarda certa tradição quanto ao fomento cultural, como é o caso do Congado, bem como
possui vários bens culturais e imateriais tombados e ou em processo de tombamento.
Além das ações do poder público, as organizações de iniciativa privada desenvolvem atividades voltadas para as crianças e adolescentes. As tabelas abaixo apresentam as iniciativas dessas
organizações, a faixa etária das crianças atendidas e o número de pessoas atendidas.
Tabela 37: Ações APEMT- Associação dos Poetas Escritores do Município de Timóteo

ATIVIDADES/AÇÕES
PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

DATA DE ACONTECIMENTO

FAIXA
ETÁRIA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

BAIRRO OU DISTRITO ONDE FORAM
REALIZADAS

Poesia na Praça

Março
Junho e
Setembro

5 anos a
18 anos

200 aproximadamente

Centro

Fonte: APEMT- Associação dos Poetas Escritores do Município de Timóteo
Tabela 38: Ações Associação Seara

ATIVIDADES/AÇÕES
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DATA DE ACONTECIMENTO

FAIXA
ETÁRIA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

BAIRRO OU DISTRITO ONDE
FORAM REALIZADAS

Aula de Canto Coral

Outubro a presente
data

7 a 17
anos

12

Novo Tempo

Aula de Violão

Fevereiro a presente
data

7 a 17
anos

20

Novo Tempo

Aula de Bateria

Fevereiro a presente
data

7 a 17
anos

14

Novo Tempo

Aula de Baixo

Fevereiro a presente
data

7 a 17
anos

8

Novo Tempo
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ATIVIDADES/AÇÕES
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DATA DE ACONTECIMENTO

FAIXA
ETÁRIA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

BAIRRO OU DISTRITO ONDE
FORAM REALIZADAS

Aula de Pintura

Fevereiro a presente
data

11 a 17
anos

8

Novo Tempo

Aula de Decoupage

Fevereiro a presente
data

11 a 17
anos

8

Novo Tempo

Momento brinquedo

Fevereiro a presente
data

7 a 10
anos

11

Novo Tempo

Fonte: Associação SEARA

Tabela 39: Ações Coletivo Conteúdo Avulso

ATIVIDADES/AÇÕES
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DATA DE ACONTECIMENTO

FAIXA
ETÁRIA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

BAIRRO OU DISTRITO
ONDE FORAM REALIZADAS

Grito Rock

13 e 14 de 03/ 2015

0 a 40
anos

3 mil

Centro

Fonte: Coletivo Avulso
Tabela 40: Ações Emalto

ATIVIDADES/AÇÕES PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DATA DE ACONTECIMENTO

FAIXA
ETÁRIA

NÚMERO DE PARTICIPANTES

BAIRRO OU DISTRITO
ONDE FORAM REALIZADAS

Aulas de Teatro

Out/15 até o Momento

8 a 16
anos

38

Macuco

Aulas Violão

Fev/15 até o Momento

10 A 20
ANOS

85

Santa Terezinha

Aulas Música Lúdica

Fev/15 até o Momento

9 ANOS

40

Santa Terezinha

Aulas Sax e Flauta

Fev/15 até o Momento

10 A 20
ANOS

31

Santa Terezinha

Aulas Bateria

Fev/15 até o Momento

10 A 20
ANOS

28

Santa Terezinha

Aulas Teclado

Fev/15 até o Momento

10 A 20
ANOS

50

Santa Terezinha

Fonte: Emalto
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Tabela 41: Fundação APERAM

NÚMERO
DE
PARTICIPANTES

ATIVIDADES/AÇÕES PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DATA
DE
ACONTECIMENTO

FAIXA
ETÁRIA

Projeto Canto Coral (Gratuito)

Fevereiro a Dezembro

07 a 18
anos

29 coralistas

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Concerto dos Coros (Gratuito)

Maio e Outubro

07 a 18
anos

29 coralistas

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Cantata de Natal Fundação Aperam Acesita (Gratuito)

Dezembro

07 a 18

29 coralistas

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Projeto em Cena - Curso de
Iniciação Teatral

Maio a Novembro

08 a 18
anos

10 alunos

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Fevereiro a Setembro

0 a 18
anos e
população em
geral

(1)

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Outubro

0 a 18
anos e
população em
geral

(1)

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Fevereiro a Setembro

12 a 18
anos e
população em
geral

(1)

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Outubro

0 a 18
anos e
população em
geral

(1)

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Fevereiro a Setembro

0 a 18
anos e
população em
geral

(1)

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Outubro

0 a 18
anos e
população em
geral

(1)

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Apresentação Teatro Infantil FAA
(Pago) (2)


Apresentação Teatro Infantil FAA

Apresentação Teatro Adulto FAA
Classificação 12 Anos (Pago) (2)

Apresentação Teatro Adulto FAA
Classificação Livre – Programação Especial Outubro (Gratuito)

Shows FAA - Classificação Livre
(Pago) (2)

Shows FAA - Classificação Livre –
Programação Especial Outubro
(Gratuito)
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BAIRRO OU DISTRITO ONDE
FORAM REALIZADAS

NÚMERO
DE
PARTICIPANTES

BAIRRO OU DISTRITO ONDE
FORAM REALIZADAS

(1)

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Fevereiro a Novembro

0 a 18
anos e
população em
geral

(1)

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Abril a Novembro

05 a 18
anos e
população em
geral

(1)

Fundação Aperam Acesita –
Centro Norte Timóteo

Projeto Literatura na Praça – Professora Cléria Oliveira, apoiado
pela Fundação Aperam Acesita
(Gratuito)

Fevereiro a Dezembro

2 a12
anos

Aproximadamente 200 crianças e adolescentes / mês

Praças de Timóteo: Bairros
Alvorada, Olaria, Coreto,
Bromélias e Timirim

Arraiá D’Ajuda (Pago) (2)

Julho

A partir
de 0
anos

Aproximadamente 3.000
participantes (1)

Bosque da Fundação Aperam Acesita

ATIVIDADES/AÇÕES PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Galeria de Exposição - Centro
Cultural FAA (Gratuito)

Museu Aperam South America Centro Cultural FAA (Gratuito)

Visitas Escolares Monitoradas
ao Museu e Exposições - Centro
Cultural FAA (Gratuito)

DATA
DE
ACONTECIMENTO

FAIXA
ETÁRIA

Fevereiro a Novembro

0 a 18
anos e
população em
geral

(1) Não é possível mensurar o número de crianças e adolescentes (0 a 18 anos) atendido nos eventos
(Teatros, Shows, Concerto, Cantata, Visitas, Rua de Lazer), uma vez que, é registrado o público total.
(2) Os valores das atividades pagas são mais acessíveis que os praticados no mercado, incentivando
a participação da comunidade.
Fonte: Fundação Aperam Acesita

Tabela 42: Ações Grupo Pirilampo

ATIVIDADES/AÇÕES
PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

DATA DE
ACONTECIMENTO

FAIXA ETÁRIA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

BAIRRO OU DISTRITO ONDE
FORAM REALIZADAS

Rodas de Leitura

Março a Dezembro
(oficinas semanais)

8 a 18

90

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Março a Dezembro
(oficinas semanais)

Todas as idades (alunos,
professores,
pais e comunidade)

400

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Circuito de Leitura
teatralizada
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ATIVIDADES/AÇÕES
PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

DATA DE
ACONTECIMENTO

FAIXA ETÁRIA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

BAIRRO OU DISTRITO ONDE
FORAM REALIZADAS

Circuito de Teatro de
Bonecos

Março a Dezembro
(atividades especiais)

Todas as idades (alunos,
professores,
pais e comunidade)

400

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Janeiro a Dezembro (uma vez por
semana, todas as
quartas-feiras de
14h às 16hs, na
rádio comunitária de
Timóteo)

Todas as idades (alunos,
professores,
pais e comunidade)

Audiência da rádio comunitário
não identificada

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Oficina de percussão

Março a Dezembro
(oficinas semanais)

8 a 18 anos

90

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Oficina de violão

Março a Dezembro
(oficinas semanais)

8 a 13

42

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Oficina de musicalização

Março a Dezembro
(oficinas semanais)

8 a 10

25

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Oficina de rádio

Março a Dezembro
(oficinas semanais)

10 a 16

25

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Oficina de vídeo

Março a Dezembro
(oficinas semanais)

10 a 18

25

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Oficina de violino

Março a Dezembro
(oficinas semanais)

8 a 11 anos

20

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Oficina de artes gráficas e desenho

Março a Dezembro
(oficinas semanais)

8 a 10 anos

27

Sede da ONG - Bairro João
XXIII e Cava Grande/ Marliéria

Programa radiofônico
comunitário

Fonte: Grupo Pirilampo

As ações de cultura são realizadas pelas instituições acima citadas, que desenvolvem diversas
atividades que vão desde oficinas, eventos e exposições.
A Tabela 43 apresenta as principais ações desenvolvidas pelas organizações. Percebemos que
a maioria das ações é de oficinas/aulas de alguma modalidade artística, totalizando 23 (vinte e três),
eventos como apresentações de teatro e musicais 12 (doze).
As exposições somam 3 (três) ações, vale ressaltar que essas ações são realizadas pela Fundação Aperam Acesita que conta com um museu e realiza articulações com escolas do município.
A quantificação dos atendimentos foi possível apenas nas aulas/oficinas, pois essas instituições têm mais controle ao contrário dos eventos que é mais difícil de quantificar.
Tabela 43: Tipos de Ações Desenvolvidas
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TIPO DA AÇÃO

QUANTIDADES

TOTAL DE ATENDIMENTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Oficinas /Aulas

23

567

TIPO DA AÇÃO

QUANTIDADES

TOTAL DE ATENDIMENTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Eventos/Shows

12

Não foi possível contabilizar

Exposições

3

Não foi possível Contabilizar

A Tabela 44 demonstra as faixas etárias atendidas pelas instituições que responderam ao
questionário. Destas ações, 63,42 % atende a crianças e adolescentes, sendo que a maioria são oficinas/aulas. As apresentações de música, teatro e exposições são destinadas a população geral.
Tabela 44: Faixa Etária

FAIXA ETÁRIA ATENDIDA

NÚMERO DE AÇÕES

%

26

63, 42

15

36,68

0 anos -17 anos
Todas as Faixas Etárias

A Tabela 45, já demonstra as modalidades artísticas que são trabalhadas nessas instituições.
As ações de Música eTeatro contam com mais atividades (14 e 15, respectivamente); as demais expressões artísticas giram em torno de 5 e 3 ações. Esse fato pode demonstrar uma vocação do município para essas formas de arte.
Tabela 45: Modalidade Artística

MODALIDADE ARTÍSTICA

QUANTIDADES DE AÇÕES

Música

14

Teatro

13

Artes Visuais

5

Dança

3

Áudio Visual

3

Literatura

3

Outros

3

As ações dessas instituições são desenvolvidas em âmbito municipal e território específico.
Grande número destas ações ocorre no centro da cidade. Dessa forma é necessário verificar as possibilidades de mobilidade urbana por meio do transporte público para que as populações que vivem
em regiões mais distantes do centro possam acessá-las.
Desse modo, avalia-se que é preciso investir em ações nas comunidades e ou territórios mais
distantes do centro, de forma a valorizar as diferentes culturas e a diversidade da população.
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3.4.3. Esporte e Lazer em Timóteo
Em Timóteo, percebe-se que os investimentos em ações de esporte e lazer estão mais concentrados na iniciativa privada. Há algumas ações do poder público, de forma pontual, o que dificulta o acesso e continuidade das ações.
Muitas destas ações são desenvolvidas por meio do PELC, programa do Ministério do Esporte,
parceiro da Prefeitura de Timóteo, oferecendo diversas oficinas de esporte e lazer para aproximadamente 680 participantes, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Os núcleos do PELC estão localizados nos CRAS do bairros Alegre, Limoeiro e do Macuco,
Centro de Convivência Trajano Quirino Bicalho, Escola Municipal Angelina Alves de Carvalho, Escola
Municipal Novo Tempo eno Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU.No total, 16 agentes
sociais estão envolvidos nas oficinas ministradas à população, comoaulas de dança (Hip Hop, Jazz),
futsal, artesanato, ginástica, contação de estórias e teatro.
Das organizações que responderam o questionário 5 (cinco) promovem ações esportivas. A
modalidade esportiva com mais ações, dentre as que responderam o questionário é o futebol. Outras modalidades encontradas foram as artes Marciais (Judô) e o Skate.
A maioria das atividades ocorre de forma continuada ao longo do ano e a faixa etária atendida é de 6 a 15 anos. O número de atendimentos somados pelas instituições ao longo do ano é de
aproximadamente de 398 crianças e adolescentes.
Os bairros nos quais essas atividades foram realizadas são: Ana Moura, Cachoeira do Vale,
Macuco, Primavera, Bela Vista, Alphavile, Alvorada e Funcionários.
A Tabela abaixo demonstra as organizações e suas atividades detalhadas.
NOME DA
ORGANIZAÇÃO

AÇÃO

ATENDIMENTOS

FAIXA ETÁRIA
ATENDIDA

ÁREA DA AÇÃO

PERÍODO

Associação Desportiva
da Criança e Adolescente

Atendimento Psicológico

48

12 a 15 anos

Ana Moura

Junho, Agosto
e Setembro

Projeto Social de
Futebol de Cachoeira
do Vale

Aulas de
Futebol e
Orientação
Social

85

6 a 15 Anos

Cachoeira do Vale

Todo Ano

Palmeiras Esporte
Clube

Escolinha de
Futebol

50

8 a 15ao

Primavera

Todo Ano

Projeto Ajudôu

Esporte

100

6 a 15 anos

Macuco, Aphavile, Bela Vista e
Alvorada

Todo Ano

Escolinha de Futebol
Vila Nova

Atividades
Esportivas

100

6 a 15 anos

Quitandinha

Todo Ano

Coletivo Avulso

Campeonato
de Skate

15

8 a 10 anos

Funcionários

Todo Ano
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NOME DA
ORGANIZAÇÃO

AÇÃO

Fundação Aperam
Acesita

Rua de Lazer
- Fundação
Aperam
Acesita em
parceria com
o SESC/MG
(Gratuito)
Brincando,
Fazendo e
Aprendendo
no Oikós

ATENDIMENTOS
Não é possível
mensurar o número de crianças
e adolescentes (0
a 18 anos), uma
vez que, é registrado o público
total.

FAIXA ETÁRIA
ATENDIDA

ÁREA DA AÇÃO

PERÍODO

Crianças
Adolescentes
Jovens
Adultos

Município

Todo Ano

O município conta, ainda, com 112 (cento e doze) times de futebol que atuam nas categorias
de 11 (onze) a 60 (sessenta) anos de idade. Contamos também com o campeonato Acesita Amador
que é realizado pela Liga Acesitana de Esporte - LAD, custeado integralmente pela Prefeitura Municipal de Timóteo. Percebe-se que ainda existe uma demanda de ações específicas voltadas para as
crianças menores de 11 (onze) anos.
3.4.4. Desafios para Estruturação da Política de Cultura, Esporte e Lazer
Os arquivos das atividades e movimentos artísticos - culturais, esportivos e de lazer - existentes no município encontram-se de forma ainda desorganizada e assistemática.
A partir dessa Tabela, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer vem se empenhando
para organização desses arquivos, bem como estudos para levantamento e sistematização das ações
de iniciativa privada e pública. Esses estudos envolvem a análise de documentos, de deliberações de
conferências e escuta da população para traçar um perfil da situação atual da cultura, esporte e lazer
no município, e assim construir um plano de ação que atenda aos anseios da população.
Analisando os questionários realizados pelas instituições são elencados como fragilidades:
pouco investimento financeiro do poder público, manutenção de alguns equipamentos do município, falta de informações e registros das ações anteriores, organização das ações já existentes, incentivo aos cuidados dos espaços, públicos utilizados pelas práticas esportivas e movimentos culturais,
busca de parcerias com instituições religiosas e outros possam somar na execução de projetos no
desenvolvimento esportivos, realização de torneios regionais e intermunicipais para incentivar as
crianças e adolescentes a prática de esporte e a real efetivação do Plano Decenal de Cultura que poderá nortear as ações e possibilitar maior acesso as leis de incentivo. Outro ponto apontado foi que
os poucos incentivos que existem são em grande medida para o futebol.
As potencialidades apontadas foram a existência de espaços públicos e cidadãos dispostos a
perpetuar as expressões culturais do município, a parceria com o governo federal através do PELC,
projetos e programas desenvolvidos pelas organizações não governamentais, os espaços públicos,
as festas populares e tradicionais, conselhos, eventos culturais e esportivos promovidos pela iniciativa pública e privada.
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3.5. Os Sistemas de Segurança Pública e de Justiça
Esse capítulo busca avaliar as condições dos Sistemas de Justiça e de Segurança Pública para
atuar na defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente na cidade de Timóteo. Inicialmente serão definidos cada um dos órgãos que compõem esses dois sistemas. Posteriormente, será feito
um balanço das condições desses dois sistemas, elencando potencialidades e fragilidades para sua
atuação.
Os dados que serão apresentados estão baseados em discussões focais da Comissão Intersetorial a partir de questões “provocadoras” que constam no Guia Conhecer para Transformar, uma das
bases metodológicas desse documento, além de levantamento feito junto aos órgãos existentes no
município.
3.5.1. Objetivo Operacional e Competências Legais
A Segurança Pública tem por objetivo promover a convivência harmônica entre os cidadãos
de uma mesma região, respeitando os direitos individuais. O governo estadual é o garantidor da segurança pública e o maior responsável na manutenção da ordem social.
O Sistema de Segurança Pública é formado pelas Polícias Militar, Civil, Federal e Federal Rodoviária, além das instituições penitenciárias. A partir dessas organizações, busca cumprir um importante papel numa sociedade democrática de direitos, protegendo seus cidadãos para o pleno
exercício da cidadania; no entanto, vimos no cotidiano que esse sistema não conta com as condições
necessárias para atingir esse objetivo com êxito.
O Sistema de Segurança Pública, em grande parte dos casos que envolvem crianças e adolescentes vítimas de violação ou adolescentes autores de atos infracionais é o primeiro a ter contato
com essa realidade, devendo tomar as medidas descritas no ECA.
Já o Sistema de Justiça é composto pelas Varas da Infância e Juventude, Ministério Público e
as Defensorias Públicas. São diversas as competências desse sistema, mas pode-se dizer que as ações
que ocorrem predominantemente estão relacionadas a casos de violações de direitos contra crianças
e adolescentes e de atos infracionais cometidos por adolescentes.
O Sistema de Justiça garante o acesso da criança e do adolescente aos seus órgãos e a assistência jurídica gratuita para os que dela necessitarem. Pode ser acionado também pelos diversos
órgãos do SGDHCA. Frente a essas atribuições, o ECA propõe a integração operacional desses dois
sistemas com os demais.
3.5.2. Polícia Militar
No Brasil, são denominadas de polícias militares as forças de segurança pública das unidades
federativas e do Distrito Federal que têm por função primordial a realização do policiamento ostensi126

vo e a preservação da ordem pública, em atendimento às disposições do artigo 144 da Constituição
Federal, de 1988. Subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Segundo o texto constitucional, as Forças Militares Estaduais são forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro e integram o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social. Os seus integrantes são
denominados de militares dos Estados e do Distrito Federal (art. 42 da CF), assim como os membros
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.
3.5.3. Polícia Civil
A Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária,
que compreende o cumprimento das determinações emanadas do poder judiciário, bem como a
apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas que não tenham sido cometidas
contra interesses da União. Tem como dispositivos legais a Constituição Federal, de 1988 em seu art.
144, bem como a Constituição do Estado de Minas Gerais – 1989,em seu art. 136.
Uma das atividades investigativas consiste na coleta de indícios da prática de infração penal
contra criança e adolescente, objetivando-se identificar a autoria do fato definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos
autores.
Outra atividade investigativa da Polícia Civil é a apuração dos atos infracionais cometidos por
adolescentes entre 12 a 17 anos de idade, dentro da circunscrição que atende. Com a ocorrência do
ato infracional, a autoridade policial, ao receber a notícia da infração, instaura procedimento típico
previsto para o caso concreto. Durante a tramitação do procedimento são efetuadas diligências e
colhidas provas que indiquem a participação ou não do adolescente no ato infracional, bem como o
motivo e circunstâncias que levaram ao cometimento da infração. Depois de concluído, o procedimento é encaminhado à Vara da Infância e Juventude para que ali seja remetido ao representante do
Ministério Público para a adoção das providências cabíveis ao caso. Cabe salientar que, para os atos
infracionais cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, em que o adolescente é apreendido
em flagrante, é lavrado no ato o respectivo Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, com
a imediata apresentação do adolescente ao membro do Ministério Público para análise do caso e
manifestação acerca da internação provisória do adolescente autor de ato infracional, e encaminhamento do feito ao juiz de direito para decidir pela internação ou não do adolescente.
Cumpre, ainda, à Polícia Civil, o processo de identificação civil e o registro e licenciamento de
veículo automotor e habilitação de condutor.
3.5.4. O Juizado da Infância e da Juventude
O Juizado da Infância e da Juventude é responsável pelo cumprimento do ECA e da legislação complementar, julgando e processando as causas previstas nessas leis e inclusive as relativas às
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infrações cometidas por menores de 18 (dezoito) anos, além de questões cíveis em geral, inclusive as
pertinentes a registros públicos, desde que concernentes a soluções de situações irregulares em que
se encontra a criança e o adolescente interessado.
Na estrutura administrativa do Judiciário existe o Comissariado de Menores, cuja função é
contribuir com a Justiça na efetiva proteção e reconhecimento dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Seus serviços de atendimento cobrem denúncias, investigação e fiscalização
que tenham como foco qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes.
3.5.5. Defensoria Pública
A Defensoria Pública é órgão permanente que tem por objetivo a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Existem casos em que o atendimento da Defensoria Pública não leva em consideração a condição econômica, nas hipóteses de
curadoria especial ou crianças desamparadas em situação de risco, sendo a situação avaliada para
definir a possibilidade de atendimento.
A Defensoria Pública é organizada em esferas estadual e federal, sendo regida por sua lei
orgânica, Lei Complementar 80 de 12 de janeiro de 1994, com alterações feitas pela Lei Complementar 132 de 2009, atribuindo-lhe competências frente à justiça estadual e federal. Os estados devem
aprovar leis próprias que normatizam o funcionamento deste órgão. Em Minas Gerais essa normatização é feita pela Lei Complementar 65 de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria mineira,
definindo sua competência e dispondo sobre a carreira de Defensor Público.
3.5.6. Ministério Público - Promotoria da Infância e Juventude
Uma das atribuições do Ministério Público é zelar pelos direitos das crianças e adolescentes:
vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, educação, cultura, lazer, esporte, convivência familiar e
comunitária, direito à profissionalização e proteção no trabalho.
Entre as ações das Promotorias de Justiça de Defesa das Crianças e dos Adolescentes, estão:
o combate ao trabalho infantil, o enfrentamento à violência sexual, a tutela do direito à convivência
familiar e do direito à saúde, o acompanhamento dos Conselhos Tutelares, dos Conselhos Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social. Na área infracional, tendo como
diretriz de atuação a concepção do adolescente como sujeito de direitos, o Ministério Público promove ações judiciais e extrajudiciais, visando a responsabilização do adolescente pelo ato infracional
cometido por meio de intervenções socioeducativas e fiscaliza a execução dessas medidas. Para isso,
são realizadas visitas técnicas periódicas às instituições que executam medidas de privação e restrição de liberdade e em meio aberto (prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida).
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Existe o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes (CAODCA), órgão auxiliar da atividade funcional do Ministério Público, que tem por função
precípua prestar todo o apoio necessário à atuação das Promotorias de Justiça na defesa dos direitos
de crianças e adolescentes. Juntamente com o CAODCA, atuam as Coordenadorias Regionais das
Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes - CREDCAs, que multiplicam as ações do CAODCA em diversas regiões do Estado. Em Minas Gerais as
CREDCAs estão implantadas e atendem as seguintes regiões: Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Vale
do Rio Doce, Norte de Minas, Alto Paranaíba/Noroeste e Triângulo Mineiro.
3.5.7. O Sistema de Segurança Pública em Timóteo
Esse tópico buscou traçar um perfil da situação atual do Sistema de Segurança Pública do
município de Timóteo, no que diz respeito à criança e ao adolescente.
A Polícia Militar em Timóteo não conta, atualmente, com grupamento exclusivo para questões relacionadas à criança e ao adolescente. Apenas um policial é indicado como referência para
esses casos, sendo que o mesmo ainda tem que atender a outras demandas do serviço.
Também não tem uma delegacia especializada nas questões da criança e do adolescente, não
havendo possibilidade ou condições humanas e estruturais de dedicação exclusiva à apuração de
infrações atribuídas ao adolescente.
A delegacia não conta com espaço apropriado para acautelamento do adolescente antes da
sentença, sendo adotadas medidas diferenciadas conforme os casos. No caso cível, acompanhado
pelo responsável, o adolescente autor de ato infracional aguarda no hall o momento de sua audição.
Sendo criminal, o mesmo permanece em uma cela, também aguardando sua audição. Posteriormente, o adolescente recebe os encaminhamentos devidos, conforme os critérios previstos em lei.
Algumas ações são promovidas pela Polícia Militar no intuito de diminuir notória deficiência,
atuando com patrulhamentos preventivos, com atenção voltada ao público infanto-juvenil, principalmente em ambientes escolares. Mas são ações que precisam ser expandidas para outros públicos,
frente ao aumento da violência e da sensação de insegurança entre esse público, destacando-se uma
cultura de valorização à marginalidade, entre os adolescentes, onde figura a necessidade de aceitação grupal e ostentação de poder.
O município dispõe de uma integração operacional (Poder Judiciário, Ministério Público, Assistência Judiciária, Conselho Tutelar e órgãos encarregados da execução das políticas sociais básicas) para agilização do atendimento de crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento institucional ou familiar, com vista à sua rápida reintegração à família de origem ou colocação
em família substituta mediante guarda, tutela ou adoção.
São realizadas reuniões dos serviços – Audiência Concentrada, de acordo com a necessidade,
convocadas pelo Ministério Público, onde é acompanhada a evolução da família mediante as condições que provocaram a saída da criança e do adolescente da convivência familiar. Se for constatado
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que a família não tem condições de reintegrar a criança ou adolescente, este é encaminhado para
família substituta, adoção ou permanece no acolhimento institucional.
Nestas audiências, o Conselho Tutelar é convidado a participar, porém, foi identificada a necessidade do acompanhamento pelo Conselho Tutelar no processo de acolhimento, para uma participação efetiva nas deliberações acerca dos processos envolvendo as crianças e adolescentes institucionalizadas.
Foi apontada a importância de trabalhar as famílias em vulnerabilidade social, pois em muitos
casos essas vulnerabilidades impedem a rápida reintegração da criança e do adolescente.
As potencialidades apresentadas do Sistema de Segurança Pública foram: as ações preventivas, a dedicação da equipe de trabalho e a sua inserção, especialmente da Policia Militar, nos diversos setores
da sociedade.
As fragilidades apresentadas foram: ausência de sistematização dos dados, a necessidade de
aumento do efetivo policial e melhora na logística, o que inclui uma descrição mais efetiva e detalhada no que se refere aos registros de atos infracionais cometidos por adolescentes e de crimes contra
crianças e adolescentes, os quais poderiam ser feitos considerando também a gravidade de cada
caso e sua especificidade, e maior participação da sociedade civil.
As ações propostas para a superação das fragilidades do Sistema de Segurança foram a criação de um sistema de informações que contemple o perfil do adolescente autor de ato infracional
em seus diversos aspectos e um fluxo dessas informações entre os sistemas no que tange à violação
de direitos.
A ação proposta para a superação das fragilidades dos dois Sistemas analisados foi a integração entre os diversos Sistemas existentes, seja Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar
e Civil, CMDCA, Assistência Judiciária, Assistência Social, OAB e demais setores envolvidos, que tenham como foco a criança e o adolescente, com a criação de um fluxo de informações atualizadas e
planilhadas com periodicidade no que tange à violação de direitos.
3.5.8. O Sistema de Justiça em Timóteo
Esse tópico buscou traçar um perfil do Sistema de Justiça do município, verificando a disponibilidade de Vara da Infância e Juventude, Promotoria, Defensoria Pública, equipe multidisciplinar,
Vara Criminal Especializada e as possibilidades de troca de informações entre SGDHCA e esse sistema.
No Sistema de Justiça de Timóteo não existe Vara e Promotoria exclusivas para tratar as demandas de violações e de atos infracionais que envolvem crianças e adolescentes (Vara e Promotoria
da Infância e Juventude), tendo apenas um juiz de direito e um promotor que se ocupam de diversas
demandas ao mesmo tempo, nas áreas cível e criminal, impossibilitando o atendimento prioritário
a outras demandas específicas, como criança e adolescente, saúde, idosos, deficientes, entre outros.
Não dispõe de Defensoria Pública que preste serviço de atendimento jurídico à população, sem re130

cursos para gastos advocatícios nas áreas cível e criminal, e sim, serviço de Assistência Judiciária
mantida pela administração pública municipal.
O Poder Judiciário - PJ também não conta com espaço apropriado para acautelamento do
adolescente antes da sentença, sendo os mesmos encaminhados ao Presídio local.
No município de Timóteo, a atividade do Comissário de Menores existe desde 2000. Anteriormente, os comissários eram ligados a Coronel Fabriciano como funcionários públicos municipais e a
partir dessa data, passaram a ser registrados no Sistema de Justiça. A participação é voluntária, sem
qualquer tipo de remuneração, embora o trabalho possa ser remunerado, dependendo de legislação
específica. Os candidatos a Comissário de Menores podem se habilitar para o trabalho ou serem indicados por aqueles que exercem a atividade. Os nomes são encaminhados ao Juiz da Vara da Infância
e Juventude que faz uma entrevista com os mesmos, escolhendo, de acordo com seus critérios, os
que se encontram capacitados para o trabalho. Atualmente existem doze Comissários de Menores,
para uma disponibilidade de dezessseis vagas e percebe-se a necessidade de uma maior articulação
desse serviço com o SGDHCA.
Também foi identificada a ausência de equipe interdisciplinar para acompanhar e subsidiar
as decisões do Ministério Público - MP e do Poder Judiciário especificamente na área da criança e do
adolescente. Todavia, o Sistema de Justiça conta com duas assistentes sociais para atender a demanda existente.
Identificou-se a ausência de dados sistematizados que traduzam a realidade das infrações e
violações no Sistema de Justiça, dificultando assim, a coleta dos dados que possibilitassem uma ampla visão da situação em geral.
Foi apontada a necessidade de sistematização e compartilhamento de informações desse
Sistema com os demais atores do SGDHCA, em especial, com o CMDCA.
Para o Sistema de Justiça foram apresentadas como forças: a existência formal de uma estrutura organizacional, a acessibilidade e a dedicação da equipe de trabalho para o atendimento às
necessidades da criança e do adolescente.
Quanto às fragilidades, foram apontadas: a lentidão desse sistema devido ao acúmulo de
atividades; o fato da Vara existente acumular a área criminal e a da infância e juventude; falta de
priorização da infância e juventude; pouca integração entre o judiciário e outros órgãos do Sistema
de Justiça, bem como a ausência da sistematização dos dados para fins de conhecimento.
A ação proposta para a superação das fragilidades foi uma integração entre os diversos órgãos
existentes: Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar e Civil, CMDCA, Assistência Judiciária,
OAB e demais setores envolvidos que tenham como foco a criança e o adolescente, com a criação de
um fluxo de informações atualizadas e planilhadas com periodicidade, no que tange à violação de
direitos.
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4. MAPEAMENTO E ANÁLISE DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS
Esse capítulo tratará do mapeamento e análise dos dados referentes à violação dos direitos
humanos de crianças e adolescentes do município de Timóteo. Será feita uma sistematização das
informações de violações de direitos, descrevendo as principais tendências observadas e propondo
ações para o enfrentamento dessas violações.
Foram levantados os dados de notificações e atendimentos às crianças e adolescentes vítimas
de violações de direitos obtidos junto ao Conselho Tutelar, ao Sistema de Segurança Pública, ao Sistema de Justiça, aos serviços e entidades de atendimento à criança e ao adolescente de diferentes
Políticas Públicas, como: saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e lazer.
4.1. Dados do Conselho Tutelar
Esse texto está baseado em respostas a questionários, organizados em quadros, que detalham o número de casos atendidos no período de janeiro a dezembro de 2014, os tipos de violações,
a localização territorial das ocorrências de violações, a faixa etária que sofreu o maior número de
violações, as medidas protetivas aplicadas e os encaminhamentos referentes a cada direito violado.
A principal fonte de levantamento de dados foi o SIPIA.
O gráfico abaixo demonstra a evolução mensal de casos apurados pelo CT. Como o SIPIA não
fornece um relatório contendo o número de casos associados ao número de violações foi feita uma
pesquisa minuciosa no sistema, podendo perceber que existe uma divergência entre os dados levantados individualmente com os dados fornecidos pelo relatório, como o aparecimento de violações
ocorridas em 2015 no relatório de 2014. De acordo com os dados organizados, ao longo do ano de
2014 ocorreram 302 violações de direitos, sendo que os meses em que ocorreu maior número de
violações foram os meses de fevereiro, julho e dezembro, com 38 violações; meses coincidentes com
o período de férias. O mês que sofreu menor número de ocorrência foi o mês de abril.
Gráfico 38: Evolução mensal dos casos de violações apurados pelo Conselho tutelar

Fonte: SIPIA
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A faixa etária que sofreu maior violação de direitos foi a de 12 até 17 anos do sexo masculino,
com 46,1%. Essa faixa etária coincide com o número de violações referentes às adolescentes do sexo
feminino (42,5%). Apenas na faixa etária até 5 anos de idade o número de violações é maior no sexo
feminino. Conforme demonstrado na tabela abaixo.
Tabela 46: Violações segundo Faixa Etária e Sexo

CASOS
FAIXAS ETÁRIAS

MASCULINO

FEMININO

TOTAL

N

%

N

%

N

%

Até 05 anos

19

18,1

18

24,6

37

20,78

Entre 05 e 12 anos

35

33,3

24

32,9

59

33,1

Entre 12 e 17 anos

51

48,6

31

42,5

82

46,1

TOTAL

105

100

73

100

178

100

Fonte: SIPIA

Direito à Vida e Saúde
O direito à Vida e Saúde teve os seguintes itens avaliados: o não atendimento em saúde, o
atendimento inadequado em saúde e os atos atentatórios à vida e saúde, como o uso e abuso de
drogas. As principais formas de intervenções nesses casos foram: a requisição de serviço de saúde,
como tratamento psiquiátrico e psicológico e encaminhamento ao Ministério Público e Judiciário.
Gráfico 39: Números de casos apurados Vida e Saúde

Fonte: SIPIA

De acordo com o gráfico, dos 44 casos apurados, os que ocorrem com maior frequência estão
relacionados com o não atendimento em saúde - 22 casos, e o segundomaior número de violação
são os atos atentatórios contra a vida e saúde - 12 casos. O atendimento inadequado somou 8 casos
e a ausência de ações específicas para prevenção de enfermidades e promoção da saúde, 2 casos.
Os dados de apuração das violações contra a Vida e Saúde demonstram uma necessidade
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de melhoria nos atendimentos na área da saúde, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Outro
fato importante é o dos atos atentatórios contra a vida e a saúde, fazendo necessário a criação de
ações comunitárias para aproteção das crianças e adolescentes.
Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer
O direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer teve os seguintes itens avaliados: ausência de
oferta da educação infantil ou impedimento de acesso, inexistência de ensino fundamental ou dificuldade no acesso. A principal medida protetiva aplicada foi a inclusão em estabelecimento de
educação infantil ou ensino fundamental e encaminhamento ao MP, quando o caso não é atendido
por essas políticas.
O gráfico abaixo demonstra os 37 casos apurados referentes à Educação, Esporte, Cultura e
Lazer. A ausência de educação infantil ou impedimento de acesso foi o que representou maior número de casos - 22. O segundo tipo de violação que apresentou número significativo foi a inexistência
de ensino fundamental ou dificuldade no acesso - 9 casos. Impedimento de permanência no sistema
e falta de condições educacionais adequadas representaram 3 casos. Os atos atentatórios ao direito
à educação foi apurado 1 caso.
Gráfico 40: Violações Educação, Cultura Esporte e Lazer

Fonte: SIPIA

Chama a atenção não ter dados de violações com relação aos direitos à cultura esporte e lazer,
sendo que foram apontados como uma grande fragilidade do município.
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Já o direito à Convivência Familiar e Comunitária teve avaliados os seguintes itens: privação,
dificuldade e inadequação do convívio familiar, inadequação do convívio familiar e violações à dignidade/negligência familiar. Nesses casos, os principais encaminhamentos realizados foram: para o
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CREAS, CRAS e Acolhimento Institucional, encaminhamento dos pais para a Saúde Mental e para o
Ministério Público.
O gráfico abaixo demonstra a apuração de casos de violações do direito à Convivência Familiar e Comunitária. Esse foi o direito que demonstrou o maior número de casos apurados, somando
160 casos. A inadequação do convívio familiar somou 116 casos. Já as violações à dignidade/negligência familiar somaram 24 casos. A privação ou dificuldade de convívio familiar somou 20 casos e
os atos atentatórios ao exercício da cidadania não tiveram casos registrados. A apuração dessas violações demonstram a necessidade de investimento nos programas de aumento da função protetiva
das famílias, como o PAIF e o Serviços de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários para
sua prevenção, considerando que os mesmos sem retaguarda da rede socioassistencial e demais
políticas não conseguem atenuar essas violações.
Gráfico 41: Casos Apurados Convivência Familiar e Comunitária

Fonte: SIPIA

Direito à Liberdade, Respeito e Dignidade
Quanto ao direito à Liberdade, Respeito e Dignidade foram avaliados os seguintes itens: inexistência de Registro Civil, submissão de crianças ou adolescentes a atividades ilícitas ou contravenções, violência psicológica, violência física e violência sexual-abuso. As principais medidas realizadas
foram: encaminhamento para o CREAS e o CRAS, requisição de tratamento psicológico em regime
ambulatorial, delegacia de Polícia Civil, Encaminhamento ao Judiciário e ao Ministério Público.
O gráfico abaixo demonstra os casos de violação do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Os casos que apresentaram maior número foram os de violência psicológica (24), o segundo
com maior número de violações foi violência sexual (17), violência física (12) e atos atentatórios à cidadania e submissão de crianças ou adolescentes a atividades ilícitas ou de contravenções (3). Esses
dados demonstram a necessidade de ações coletivas, quanto às diversas formas de violência contra
a criança e adolescentes no município.
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Gráfico 42: Casos Apurados Liberdade, Respeito e Dignidade

Fonte: SIPIA

Direito à Profissionalização e Proteção no Trabalho
Quanto o acesso à Profissionalização e Proteção no Trabalho foram avaliadas as condições
irregulares de trabalho, sendo apurado apenas um caso, sendo a medida aplicada a de encaminhamento ao CREAS.
4.1.1. Tratamento das Violações de Direitos
Com relação ao tratamento das violações de direitos, percebe-se que a principal medida é
o encaminhamento para as políticas públicas que ofertam serviços de direitos a crianças e adolescentes. Caso não haja a resposta satisfatória, é feito o encaminhamento para o Ministério Público,
Delegacia e Poder Judiciário.
A principal política que recebe os encaminhamentos do CT é a Assistência Social, por meio do
CREAS e do CRAS, seguida da Saúde e da Educação.
É necessário avaliar a inexistência de estratégias de intervenção coletivas para as diversas violações,
pois percebe-se a repetição de direitos violados em vários casos, para assim, construir políticas de
caráter preventivo as violações de direitos.
Os principais motivos de encaminhamentos do CT para o Ministério Público no período de
janeiro a agosto de 2014 e os números de casos foram: crianças/adolescentes vítimas de violência
sexual (8), crianças/adolescentes vítimas de negligências e maus tratos graves (19), casos de crianças
e adolescentes envolvidos em drogadição/internação (1), oferecimento irregular de programas (1),
ausência de fornecimento de medicamento especial (1), ausência de atendimento especializado/
médicos especialistas (5), representação para efeitos de ações de perda ou suspensão do poder familiar (1), acolhimento institucional (1), dificuldade de acesso à escola por falta de transporte escolar
(adolescente com necessidades especiais) (1), dificuldade de acesso ao ensino fundamental (1), ame136

aça de morte e aliciamento para o tráfico de drogas (2). De acordo com esses dados, os casos encaminhados para o Ministério Público que ocorrem com maior frequência são os relacionados com os
maus-tratos, abuso sexual e ausência de serviços especializados na área da saúde.
Já os registros de representações junto ao Poder Judiciário foram: a requisição de Serviço
de Saúde, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime ambulatorial,
não atendimento especializado, não atendimento ao usuário de drogas lícitas ou ilícitas, falta de
equipamentos, insumos, medicamentos, entre outros, interrupção ou falta do tratamento em saúde.
Assim, a maioria das representações feitas ao Poder Judiciário em sua totalidade são referentes ao
descumprimento por parte do Estado das ações propostas pelo Conselho Tutelar para a intervenção
nos casos de violações de direitos, sendo que o mesmo é reincidente em todas as questões. Um outro tipo de encaminhamento foi para a requisição de registro civil.
Outro ponto de análise foi a localização territorial dos casos de crianças e adolescentes com
violações de direitos apurados pelo CT, segundo os tipos de violações mais incidentes nesses locais,
no período de janeiro/2014 a dezembro/2014. Foram levantados os dados de 35 bairros diferentes e
dentre eles destacou-se com maiores números de violações e o quadro abaixo apresenta uma síntese
desses bairros e das principais violações apuradas.
Tabela 47: Bairros Com Maior Número de Casos de Violações

BAIRRO

CASOS APURADOS

PRINCIPAL DIREITO VIOLADO

Cachoeira do Vale

38

Inadequação do Convívio Familiar

Primavera

36

Inadequação do Convívio Familiar

Ana Moura

22

Inadequação do Convívio Familiar

Bela Vista

19

Inadequação do Convívio Familiar

Novo Tempo

19

Inadequação do Convívio Familiar
Fonte: SIPIA

4.1.2. As tendências a partir dos dados obtidos junto ao Conselho Tutelar
A partir dos quadros analisados é possível traçar um perfil das violações de direitos atendidas
pelo Conselho Tutelar. Foram contabilizados, ao longo do ano de 2014, 178 casos e 302 violações,
sendo que o direito à Convivência Familiar e Comunitária foi o que apresentou maior número de
violações registradas - 160, com predomínio de vítimas adolescentes do sexo masculino, com idade
entre 12 a 17 anos que estão no Ensino Fundamental e como principais agentes violadores, os pais
ou responsáveis legais.
As principais medidas protetivas aplicadas aos casos foram: orientação, apoio e acompanhamento (CRAS E CREAS), tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime ambulatorial para
crianças, adolescentes, pais ou responsáveis. Foi possível ainda identificar que existe reincidência
em casos de violação de direitos quando relacionados à Vida e a Saúde, à Convivência Familiar e
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Comunitária e ainda Liberdade, Respeito e Dignidade. A principal fragilidade apontada foi à falta de
efetivação dos serviços.
Os bairros com maior número de casos de violação de direitos foram: Cachoeira do Vale, Primavera, Ana Moura, Macuco, Bela Vista e Novo Tempo.
4.2. Violações detectadas nas Políticas Sociais
Esse tópico busca analisar as informações obtidas junto as políticas públicas acerca das violações de direitos da criança e adolescente da cidade de Timóteo. Para a coleta dos dados foi aplicado
um questionário com seis questões relacionadas às principais políticas de atendimento: Assistência
Social, Educação, Esporte, Cultura, e Saúde.
As questões tratadas no questionário buscavam aferir a percepção de ocorrência de casos de
violação no território de atuação do equipamento e uma estimativa de quantas crianças e adolescentes vitimas dessas violações são atendidas por esses equipamentos. Essa aferição foi realizada a partir
de uma escala que variava de uma ocorrência nula até um alto nível de ocorrência.
As violações consideradas foram: Maus-tratos (violência física ou psicológica, abandono, negligência); Crianças ou adolescentes autores de ato infracional; Violência sexual (exploração sexual
comercial de crianças ou adolescentes); Violência sexual (abuso sexual intrafamiliar ou extrafamiliar
– sem fins comerciais); Trabalho infantil; Trabalho ilegal; Crianças ou adolescentes sem acesso ou
excluídas da escola; Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool
e drogas; Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas. Buscou-se traçar o perfil das
violações de direitos e como as políticas lidam com as mesmas.
Era objeto desse questionário identificar os principais agentes violadores, os indícios da ocorrência dessa violação e as prováveis causas para a mesma.
Os dados serão descritos por política e serão apresentados num quadro referente aos equipamentos que responderam aos questionários, bem como os bairros nos quais se situam. Ao final serão
traçadas as tendências de violações descritas pelas políticas.
4.2.1. Violações na Assistência Social
As violações de direitos foram investigadas na Assistência Social com a aplicação do questionário de percepção de violação de direitos em sete unidades públicas estatais: 1 CREAS e 6 CRAS,
sendo que o território Leste possui mais 2 núcleos de CRAS, conforme descrito no Quadro abaixo.
Quadro 1: Unidades Públicas da Assistência Social e Territórios de atuação

EQUIPAMENTO

TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO

CRAS SUL

Centro-sul, Santa Cecília, Bela Vista, São José, Ana Rita, Nossa Senhora das Graças, Ana
Malaquias, Fazenda Boa Vista, Esplanada, Primavera, Alto-primavera; Timirim, Alto-timirim,
John Kennedy, Horto Malaquias, João XXIII, Córrego do Caçador, Coqueiro, Funcionários,
Centro-norte, Getulio Vargas, Vila dos Técnicos, Bromélias, Quitandinha, Cruzeirinho, Serenata, Alto-serenata, Santa Maria, Eldorado, Passaredo, Novo Horizonte, Olaria.
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CRASSUDOESTE

Ana Moura, Pelonha, Alvorada, Novo Tempo, Bandeirantes, São Cristovão, Vale Verde, Timotinho.

CRASOESTE

Cachoeira do Vale, Grota dos Vieiras, Santa Rita, Petrópolis.

CRASLESTE/MACUCO

Macuco, Celeste, Licuri

CRASLESTE/ALEGRE

Alegre, Santa Terezinha e Nova Esperança.

CRASLESTE/LIMOEIRO

Limoeiro, Ocupação do Limoeiro, Recanto Verde e ocupação do Recanto Verde, Recanto do
Sossego e Alphavile.

CREAS

Todos os bairros do município

A partir da distribuição das unidades públicas estatais no munícipio, será feito a seguir um
detalhamento das violações que chegam a cada um desses equipamentos.
Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência
A violação Maus-tratos (violência física ou psicológica, abandono, negligência) teve uma
frequência alta relatada em três equipamentos da Assistência Social (CRAS Sudoeste, CRAS Leste/
Limoeiro, CREAS). Foi identificada uma frequência de ocorrência média em duas unidades públicas
estatais (CRAS Sul e CRAS Leste/Macuco) e uma ocorrência baixa em outras duas (CRAS Leste/Alegre
e CRAS Oeste).
A estimativa da frequência de atendimento de crianças e adolescentes que vivenciam essa
situação de violação é baixa em dois equipamentos (CRAS Oeste e CRAS Leste/Alegre), média em
dois (CRAS Sul e CRAS Leste/Macuco) e alta em três (CRAS Sudoeste, CRAS Leste/Limoeiro e CREAS).
Observa-se que o alto índice de Maus-tratos encontra-se nos CRAS Sudoeste e Leste/Limoeiro e no
CREAS.
Os principais indícios e sintomas que indicam a ocorrência dessa violação foram: nervosismo,
apatia, sentimento de culpa, silêncio, depressão, evasão escolar, crianças na rua a maior parte do
tempo, relato familiar, agressividade, negligência quanto aos cuidados básicos, falta de interesse
pela vida do filho, relatos de agressões, agitação, marcas no corpo e aspectos relacionados à saúde.
Os principais agentes violadores identificados foram, predominantemente, os pais e/ou responsáveis, seguidos da sociedade e do Estado.
As causas apontadas para essas violações foram: alcoolismo, vulnerabilidade socioeconômica, sobrecarga de funções, transtornos emocionais, falta de preparo das famílias, dificuldade para
acessar os direitos, cultura familiar que envolve criminalidade, negligência familiar, repetição de histórico familiar, falta de organização familiar e reprodução da violência.
Crianças ou adolescentes autores de ato infracional
A violação Crianças ou adolescentes autores de ato infracional teve percepção de frequência
nula em um equipamento (CRAS Leste/Alegre) e baixa em um equipamento (CRAS Oeste). A ocorrência média destacou-se em dois equipamentos (CRAS Leste/Limoeiro e CREAS). A frequência alta
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ocorreu em outros três equipamentos (CRAS Sul, CRAS Sudoeste e CRAS Leste/Macuco).
Quanto à estimativa de atendimento, foi identificada como baixa frequência em três equipamentos (CRAS Oeste, CRAS Leste/Alegre e CRAS Leste/Limoeiro), média em um equipamento (CREAS) e alta em outros três (CRAS Sul, CRAS Sudoeste e CRAS Leste Macuco).
Os principais indícios de envolvimento da criança e do adolescente com a criminalidade foram: negligência, incúria, revolta, envolvimento com algum tipo de droga, pedido de acompanhamento pelo juiz, relato de familiares, furtos cometidos no bairro e no próprio serviço, encaminhamentos feitos pelas medidas socioeducativas e determinação judicial para cumprimento de medidas.
Os principais agentes violadores apontados foram: os próprios adolescentes, a família, a comunidade, a sociedade e o Estado.
Quanto às possíveis causas dessa violação foram apontadas: o envolvimento com drogas, a
vulnerabilidade socioeconômica, os transtornos emocionais, a falta de organização familiar, a mídia,
falta de apoio familiar, negligência dos pais ou responsáveis e influência do meio em que vivem.
Percebe-se que um dos territórios em que apareceu um alto índice de Maus-Tratos (CRAS Sudoeste)
foi um dos que apresentou maior frequência de ocorrência de ato infracional.
Violência Sexual: exploração sexual comercial de crianças ou adolescentes
A Violência sexual (exploração sexual comercial de crianças ou adolescentes) apresentou frequência de ocorrência nula em quatro equipamentos (CRAS Sul, CRAS Leste/macuco, CRAS Leste/
Alegre e CRAS Leste/limoeiro) e frequência baixa em três equipamentos (CRAS Sudoeste, CRAS Oeste
e CREAS).
Os principais indícios de ocorrência dessa violação foram: relatos de familiares, informações
do CREAS, do Conselho Tutelar e do Ministério Público, mudanças de comportamento da criança e
do adolescente.
Os principais agentes violadores apontados são a sociedade e a família. Quanto às causas,
apenas um equipamento (CRAS Sudoeste) conseguiu apontá-las: a manutenção de vícios, a mídia, a
baixa renda e a falta de estrutura das famílias.
Chama a atenção a baixa ou nula ocorrência dessa violação, o que nos leva a inferir se isso é
devido à sua quase inexistência, ao silenciamento/negação da sociedade com relação ao tema e ou
inexistência de seu atendimento no CREAS. O mesmo acontece com relação ao levantamento das
causas, realizado apenas por um dos equipamentos (CRAS Sudoeste).
Violência sexual (abuso sexual intrafamiliar ou extrafamiliar (sem fins comerciais)
A violação Violência sexual (abuso sexual intrafamiliar ou extrafamiliar (sem fins comerciais)
apresentou uma frequência de ocorrência nula em um equipamento (CRAS Leste/Alegre). Quatro
equipamentos relatam que essa violação tem incidência baixa em seus territórios (CRAS Sul, CRAS
Oeste, CRAS Leste/Macuco e CRAS Leste/Limoeiro). Um equipamento apresenta ocorrência média
(CRAS Sudoeste) e um alta frequência (CREAS).
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A estimativa de atendimento foi nula em dois equipamentos (CRAS Leste/Alegre e CRAS Leste/Limoeiro). Quatro equipamentos estimam que dentre seus atendidos exista uma baixa frequência
desses casos (CRAS Sul, CRAS Sudeste, CRAS Oeste e CRAS Leste/Macuco) e um equipamento avalia
como média o número de crianças e adolescentes atendidos que vivenciaram essa situação (CREAS).
Quanto aos sintomas que podem indicar que uma criança ou adolescente está vivenciando essa situação, os equipamentos elencaram: vergonha, revolta, silêncio, sentimento de culpa, relato de familiares, denúncias recebidas, omissão de familiares mais próximos, exames específicos e mudança
de comportamento.
Os principais agentes violadores apontados foram: familiares (pai e padrasto), vizinhos, outras pessoas do convívio familiar.
As causas apresentadas para essa violação foram: envolvimento com drogas, vulnerabilidade
socioeconômica e de organização familiar e, em alguns casos, não apresentam causas aparentes.
Trabalho infantil
Quanto ao Trabalho infantil, seis equipamentos elencaram como baixa a frequência dessa
violação (CRAS Sul, CRAS Sudoeste, CRAS Oeste, CRAS Leste/Macuco, CRAS Leste/Limoeiro e CREAS)
e um equipamento apresentou ocorrência nula (CRAS Leste Alegre). Consequentemente, a estimativa de atendimento na maioria dos equipamentos foi baixa (CRAS Sul, CRAS Sudoeste, CRAS Leste/
Macuco, CRAS Leste/Alegre e CREAS) e dois equipamentos apresentaram estimativa nula (CRAS Oeste e CRAS Leste Limoeiro).
Os principais indícios da ocorrência dessa violação foram: Vulnerabilidade socioeconômica,
falta de ocupação da criança, influência da família e do grupo de amigos, permissão e/ou exploração
dos pais. Os CRAS também têm conhecimento de casos a partir de visitas domiciliares e encaminhamentos do CREAS.
Os principais agentes violadores são: pais e/ou responsáveis, familiares, autores externos, sociedade, empregadores.
Trabalho ilegal de adolescentes
Quanto ao Trabalho ilegal de adolescentes, a percepção de frequência apresentou-se nula em
um equipamento (CRAS/Leste Alegre) e baixa nos demais (CRAS SUL, CRAS Sudoeste, CRAS Oeste,
CRAS Leste/Macuco, CRAS Leste/Limoeiro e CREAS).
Na estimativa de atendimentos, quatro equipamentos apresentaram frequência nula (CRAS
Oeste, CRAS Leste/Macuco, CRAS Leste/Alegre e CRAS Leste/Limoeiro), dois apresentaram frequência baixa (CRAS Sul e CREAS) e um apresentou frequência média (CRAS Sudoeste).
Os indícios ou sintomas que apontam para a ocorrência dessa violação são: a evasão escolar,
a permanência do adolescente na rua, descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa
Família, necessidade financeira e relatos de familiares e comunidade.
Os principais agentes violadores apresentados foram: família, Estado, empregadores e socie141

dade.
As causas apontadas para a ocorrência dessa violação foram: vulnerabilidade socioeconômica, falta de oportunidades, ausência da política de empregabilidade para jovem aprendiz, influência
da família e do grupo de amigos, permissão dos pais, ausência de autoridade sob os filhos e o desinteresse pela educação.
Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas da escola
A violação Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas da escola teve frequência de
ocorrência nula em quatro equipamentos (CRAS Sul, CRAS Leste/Macuco, CRAS Leste/Alegre e CRAS
Leste/Limoeiro) e baixa em um equipamento (CRAS Oeste). Apenas um equipamento (CRAS Sudoeste) apresentou alta ocorrência da frequência.
Consequentemente, apenas um equipamento apresentou alta estimativa de atendimento
(CRAS Sudoeste) e os demais equipamentos apresentaram essa estimativa como nula (CRAS SUL,
CRAS Leste/Macuco, CRAS Leste/Limoeiro e CREAS) ou baixa (CRAS Oeste, CRAS Leste/Alegre).
Os indícios de ocorrência dessa violação foram: o envolvimento com algum tipo de droga ou
ato infracional, desinteresse, evasão escolar, desentendimento ou violências com professores, colegas ou funcionários das escolas.
Os principais agentes violadores apontados foram o Estado (política de educação) e a família.
As principais causas para a saída da escola foram: o envolvimento com drogas (criança, adolescentes ou familiares), vulnerabilidade socioeconômica, ausência de política pública (Educação), falta de
interesse e de limites.
Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e outras drogas
A violação Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e
outras drogas teve a percepção de frequência de ocorrência alta em quase todos os equipamentos
(CRAS Sul, CRAS Sudoeste, CRAS Oeste, CRAS Leste/Macuco, CRAS Leste/Limoeiro e CREAS) e apenas
um equipamento apresentou frequência nula (CRAS Leste/Alegre).
A estimativa de atendimentos foi identificada como baixa em dois equipamentos (CRAS Leste/Alegre e CRAS Leste/Limoeiro), média em outros dois (CRAS Oeste e CREAS) e alta também em
dois (CRAS SUL e CRAS Sudoeste).
Como indícios ou sintomas dessa violação foram apresentados: evasão escolar, agitação ou
apatia, problemas familiares, freqüência escolar, comportamento rebelde, agressividade, resistência
à autoridade dos pais, mudanças de hábitos, envolvimento com gangues.
Os principais agentes violadores foram: aliciadores, colegas de grupo, família, convívio com
os pais ou responsáveis usuários, convívio com usuários da comunidade.
As principais causas da ocorrência dessa violação são: problemas familiares, vulnerabilidade
socioeconômica, ambiente familiar permissivo, falta de orientação familiar, problemas emocionais,
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facilidade de acesso no território e influência dos grupos de pertencimento que estão envolvidos
com o consumo ou dependência de álcool e drogas.
Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas
Quanto à violação Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas, a percepção de frequência de ocorrência foi identificada como alta em cinco equipamentos (CRAS Sul, CRAS
Sudoeste, CRAS Oeste, CRAS Leste/Macuco e CRAS Leste/Limoeiro), em um foi percebida como nula
(CRAS Leste/Alegre) e no CREAS foi apontada como baixa.
A estimativa de atendimentos foi apontada como nula em um equipamento (CRAS Leste/
Limoeiro), baixa em dois (CRAS Leste/Alegre e CREAS), média em dois (CRAS Sudoeste, CRAS Oeste)
e alta em um (CRAS Sul).
Os principais indícios ou sintomas que identificam que a criança ou adolescente estão envolvidos com o tráfico de drogas foram: irresponsabilidade, necessidade financeira, relatos de familiares, alto índice de violência no território, evasão escolar, comportamento rebelde, agressividade,
resistência à autoridade dos pais, envolvimento com grupos de amigos que fazem o uso de drogas,
ocorrência nas proximidades de CRAS, mudança de comportamento, aquisição de dinheiro ou bens
sem origem conhecida ou declarada.
Os principais agentes violadores apontados foram: familiares, sociedade, Estado, aliciadores,
colegas de grupo e traficantes.
As causas apontadas referentes a essas violações foram: vulnerabilidade socioeconômica,
meio familiar e território, facilidade de acesso e influência dos grupos de pertencimento.
4.2.2. Violações na Educação
Abaixo segue a tabela com o nome das escolas que responderam ao questionário sobre as
violações da Educação com relação aos direitos da criança e do adolescente, bem com a sistematização das respostas.
Quadro 2: Escolas e Bairro ou Distrito de Ação

ORDEM

NOMES ESCOLAS

BAIRRO OU DISTRITO DE AÇÃO

01

Municipal Limoeiro

Limoeiro

02

Municipal Virgínia de Souza Reis

Alegre

03

Municipal Ana Moura

Ana Moura

04

Municipal José Moreira Bowen

Ana Rita

05

Municipal Novo Tempo

Novo Tempo

06

Municipal Clarindo Carlos Miranda

Macuco

07

Municipal Maria Aparecida Martins Prado

Alphaville

08

Municipal de Timóteo

Alvorada
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ORDEM

NOMES ESCOLAS

BAIRRO OU DISTRITO DE AÇÃO

09

Municipal Infantil João Bolinha

Cachoeira do Vale

10

Municipal Infantil Monteiro Lobato

John Kennedy

11

Estadual Capitão Egídio de Lima

Bromélias

12

Estadual Tenente José Luciano

Serenata

13

Estadual Leôncio de Araújo

João XXIII

14

Estadual Professora Hilda de Araújo Ozório Zauza

Ana Moura

Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência
A violação Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência teve ocorrência nula em três escolas (1, 10 e 12), baixa frequência em quatro (4, 7, 8 e 11), média frequência em
cinco (2, 3, 6, 9, e 13) e alta frequência em duas (5 e 14).
A estimativa de atendimentos de crianças e adolescentes que já vivenciaram essa situação foi
nula em três escolas (1, 10 e 12), baixa em quatro (4, 7, 8 e 11), média em seis (2, 3, 5, 6, 9 e 13) e uma
escola identificou como alta essa estimativa (14).
Os principais indícios ou sintomas dessa violação identificados foram: falta de cuidado com
a alimentação, higiene inadequada, conflitos familiares, pouco envolvimento dos familiares com o
cotidiano das crianças, desinteresse pelas atividades e sentimentos das crianças e/ou adolescentes,
marcas de violência pelo corpo, frequência e rendimento escolar baixo; mudanças comportamentais, isolamento, sensibilidade extrema manifestada por meio de choro. Algumas escolas apontam
que não existem indícios dessa violação.
Os principais agentes violadores apontados foram: pais, responsáveis e outros membros da
família, Estado e demais membros da sociedade.
As principais causas apresentadas foram: desestrutura e desagregação familiar, vulnerabilidades vivenciadas no ambiente familiar como a violência doméstica, lar disfuncional, discriminação de
todos os tipos, vícios, condições socioeconômicas precárias, falta de religiosidade, falta de estrutura
psicológica (pais e adolescentes), saúde precária, desemprego e alcoolismo.
Crianças ou adolescentes autores de ato infracional
A violação Crianças ou adolescentes autores de ato infracional apresentou uma frequência de
ocorrência nula em duas escolas (10 e 12), baixa em três (4, 7 e 11), média em quatro (1, 2, 8, e 9) e
alta em cinco (3, 5, 6, 13 e 14).
Já a estimativa de atendimento foi registrada como nula em seis escolas (1, 3, 4, 9, 10 e 12),
baixa em quatro (2, 7, 8 e 11), média em uma (13) e alta em outras três (5, 6, 14).
Os principais indícios para a constatação da ocorrência dessa violação foram: furtos na própria escola, agressividade, falta de interesse pelas atividades escolares, alterações nos aspectos físico
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e emocional, alunos faltosos por estarem detidos, ou brigaram e estão com medo de represália, familiares incentivam agressividade dos filhos, uso/abuso de drogas, observações e comentários de pessoas da comunidade sobre atos cometidos por crianças e adolescentes, desacato e porte de armas
brancas. Algumas escolas relataram que não há indícios de ato infracional praticado pelas crianças
atendidas.
Os principais agentes violadores identificados foram: aliciadores de menores, pais e a família,
o próprio adolescente, sociedade (meio de convivência), colegas, o Estado e a mídia.
As principais causas para ocorrência dessa violação foram: vivências de vulnerabilidades na
família como negligência, histórico de dependência de álcool e outras drogas por parte dos pais e
responsáveis, crianças e adolescentes sozinhos em casa, lar disfuncional, falta de estrutura psicológica (pais e adolescentes), nível socioeconômico precário, desemprego e falta de oportunidades, o
Estado que não oferta políticas públicas de esporte, cultura e saúde consistentes e eficazes para os
jovens e adolescentes, meio em que vive, influência de terceiros, inversão de valores, convivência
com colegas fora de faixa etária, dificuldades de aprendizagem e outras deficiências não tratadas
adequadamente, dependência química que gera a necessidade de dinheiro para manter o vício. Algumas escolas relatam que não há indícios dessa violação.
Violência sexual: exploração sexual comercial de crianças ou adolescentes
A Violência sexual: exploração sexual comercial de crianças ou adolescentes apresentou frequência de ocorrência nula em quatro escolas (3, 6, 10 e 12), baixa em outras seis (1, 2, 4, 7, 8 e 11) e
frequência média em três (5, 9 e 13). Uma escola não respondeu (14).
A estimativa de atendimento de criança e adolescente que já vivenciaram essa violação foi
nula em nove escolas (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12) e baixa em quatro (2, 8, 11 e 13). Uma escola não respondeu (14).
Os indícios que podem demonstrar que uma criança foi vítima dessa violação foram: compra
de merenda além do limite, sexualidade precoce, assédio a outras crianças, tipos de assuntos tratados com outros colegas, medo, agressividade, isolamento, baixo desempenho escolar e tristeza.
Algumas escolas relataram desconhecimento e falta de indícios para caracterizar essas violações.
Os agentes violadores identificados foram: a família, os colegas, o Estado, a sociedade e a
mídia.
As principais causas apontadas para a ocorrência dessa violação foram: vícios, condições socioeconômicas precárias, falta de religiosidade, descompromisso de familiares, lar disfuncional, falta
de estrutura psicológica (pais e adolescentes), saúde precária e desemprego.
Violência sexual: abuso sexual intrafamiliar ou extrafamiliar (sem fins comerciais)
A Violência sexual: abuso sexual intrafamiliar ou extrafamiliar (sem fins comerciais) obteve a
percepção de frequência de ocorrência nula em quatro escolas (6, 7, 10 e 12), baixa em seis (3, 4, 8, 9,
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11 e 14) e média em quatro (1, 2, 5 e 13).
A estimativa de atendimento de crianças e/ou adolescentes que já vivenciaram essa violação
foi nula em oito escolas (1,4, 6, 7, 9, 10, 11 e 12) e baixa em outras seis (2, 3, 5, 8, 13 e 14).
As evidências que indicam a ocorrência desse tipo de violação foram: crianças sem acompanhamento familiar, no período em que não estão na escola ficam na responsabilidade de outras
crianças e/ou adolescentes, ficam na rua ou em casa de amigos que também têm mães que trabalham fora, criança/adolescente arredios a toques, a palavras de carinho, tristes, calados, apresentando choros sem motivo aparente, isolamento, depressão, introspectivos, silenciosos, emotivos e com
dificuldades para falar sobre determinado membro da família. Também é possível obter informações
de terceiros sobre fatos ocorridos na comunidade, por relatos de alunos e parentes da vítima.
Os principais agentes violadores apresentados foram: pai e/ou familiares próximos, Estado,
sociedade e a mídia.
As principais causas para a ocorrência dessa violação são: estrutura familiar, lar disfuncional,
falta de estrutura psicológica (pais e adolescentes), os pais não são biológicos e sim afetivos, negligência dos pais, desvio de caráter e falta de formação humana das pessoas próximas, exposição das
crianças às zonas de riscos, saúde precária, desemprego. Algumas escolas relatam que só identificam
esse tipo de violação por meio de relatos colegas.
Trabalho infantil
O Trabalho infantil apresentou frequência de ocorrência nula em sete escolas (3, 4, 9, 10, 11,
12 ,13), baixa em seis escolas (1, 2, 5, 6, 7, 8) e alta em uma escola (14).
A estimativa de atendimento de crianças e/ou adolescentes que já vivenciaram essa violação
apresentou-se nula em seis escolas (1, 4, 9, 10, 11 e 12), frequência baixa em sete (2, 3, 5, 6, 7, 8 e 13)
e alta em uma escola (14).
Os indícios da ocorrência dessa violação foram: falta de condições da família, desejo por objetos de consumo pessoal de considerável valor comercial (por exemplo, tênis e bonés de marca),
não realização das tarefas e trabalhos escolares, cansaço, sonolência durante as aulas, membros superiores calejados e machucados, aluno faltoso por estar trabalhando na feira, lava-jato ou em casa
de famílias. Algumas escolas relatam não haver indícios de trabalho infantil.
Os principais agentes violadores identificados foram: exploradores de menores, família, sociedade e o Estado.
As principais causas apontadas foram: influência dos pais com dificuldades financeiras, exigindo que a criança ou o adolescente ajudem no sustento da família.
Trabalho ilegal de adolescentes
O Trabalho ilegal de adolescentes obteve a percepção de ocorrência nula em cinco escolas (4,
9, 10, 11, 12 e 13) e baixa em cinco (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8). Não consta a resposta de uma escola (14).
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A estimativa de atendimento de crianças e/ou adolescentes que já vivenciaram essa violação
foi identificada como nula em cinco escolas (1, 2, 3, 6 e 9) e baixa em outras seis (5, 7, 8, 11, 12 e 13).
Três escolas não responderam à questão (4, 10 e 14).
Os principais indícios ou sintomas que possibilitam a identificação dessa violação foram: não
realização das tarefas e trabalhos escolares, cansaço e sonolência durante as aulas, membros superiores calejados e machucados, recolhimento de recicláveis em eventos gerais, após final da aula
trocam de roupas, pais que permitem que seus filhos fiquem ociosos em casa. Em algumas escolas
não existe o indício de trabalho ilegal de adolescentes.
Os principais agentes violadores foram: exploradores de adolescentes, família e sociedade.
Quanto às causas que podem contribuir para a ocorrência dessa violação foi apresentada
apenas a pressão dos pais para que seus filhos auxiliem nas despesas da família.
Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas da escola
A violação Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas da escola obteve uma frequência de ocorrência nula em cinco escolas (4, 6, 10, 11 e 12) e baixa em outras nove (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12
e 13), sendo que uma não respondeu à questão (14).
A estimativa de atendimento de crianças e/ou adolescentes que já vivenciaram essa violação
foi nula em dez escolas (1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 e 13), baixa em três (5, 7 e 8) e média em uma (14).
Os indícios ou sintomas apontados que indicam a ocorrência dessa violação foram: o aluno deixa de
frequentar o espaço escolar, perambula na porta da escola, denúncia de vizinhos e familiares, mudança de endereço sem informar à escola, alunos que frequentavam as aulas e agora se afastaram,
estão nas ruas do bairro e se recusam a voltar para as aulas.
Os principais agentes violadores são: os familiares, o Estado e a sociedade.
As principais causas para a ocorrência dessa violação foram: total desinteresse das famílias
que não valorizam a escola como etapa fundamental no processo de formação de seus filhos, desestrutura familiar, alunos fora da série correspondente à sua idade e alunos que precisam trabalhar e se
ausentam da escola, ou chegam atrasados, ou são reprovados e evadem.
Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e outras drogas
A violação Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e
outras drogas apresentou frequência de ocorrência nula em uma escola (10), baixa em duas escolas
(4 e 7), média em cinco escolas (1, 2, 8, 11 e 12) e alta em seis escolas (3, 5, 6, 9, 13 e 14).
A estimativa de atendimento de crianças e/ou adolescentes que já vivenciaram essa violação
foi identificada como nula em seis escolas (3, 10, 9, 10, 11 e 12), baixa em quatro (2, 4, 7 e 8), média
em três (1, 5, e 13) e alta em outras duas (6 e 14).
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Os indícios de ocorrência de violação apontados foram: agressividade e violência, desrespeito às normas escolares, uso de álcool e outras drogas pelos familiares, observações e comentários
de pessoas da comunidade sobre o envolvimento de alunos, consumo de álcool e outras drogas no
espaço externo da escola, alterações no aspecto físico, fala arrastada, sonolência, agressividade e
comentário dos colegas, família envolvida no tráfico: mãe presa, irmão furtando, mudança de humor
com frequência, isolamento, apatia, desinteresse. Algumas escolas relataram que não há indícios de
crianças e adolescentes que fazem uso de álcool e outras drogas.
Os principais agentes violadores apontados foram: meio social em que vivem, traficantes,
família, a própria criança ou adolescente, colegas, o Estado que não oferta políticas públicas adequadas, sociedade e mídia.
As principais causas para a ocorrência dessa violação identificadas foram: condições socioeconômica, aliciamento de traficantes, consumo de álcool e outras drogas na família, famílias desestruturadas, lar disfuncional e falta de estrutura psicológica (pais e adolescentes), condição de saúde
precária, desemprego, crianças e adolescentes que ficam muito sozinhos e ficam suscetíveis à abordagem de estranhos, o meio em que vivem, inversão de valores, amizade com colegas com envolvimento com álcool e outras drogas, dificuldades de aprendizagem e outras deficiências não tratadas
adequadamente, influência da mídia e o consumismo, descaso do governo em propor políticas para
crianças e adolescentes.
Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas
A violação Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas apresentou uma percepção de frequência nula em uma escola (10), baixa em três (4, 7 e 12), média em sete (1, 2, 3, 5, 8,
9 e 11) e alta em outras três (6, 13 e 14).
A estimativa de atendimento foi identificada como nula em sete escolas (2, 3, 4, 9, 10, 11, 12),
baixa em quatro escolas (5, 7, 8 e 13), média em uma escola (1) e alta em duas escolas (6 e 14).
As evidências apontadas para a ocorrência dessa violação foram: influência familiar, má companhia, observações e comentários de pessoas da comunidade sobre atos cometidos, carro com
adolescentes, presença de amigos suspeitos na porta da escola, família envolvida no tráfico, mãe
presidiária, irmão furtando, alunos com comportamento agressivo e que entram e saem da escola
pulando os muros e portões, saem fora da sala durante a aula várias vezes.
Os principais agentes violadores nesses casos foram: traficantes, família, comunidade na qual
estão inseridos as crianças e adolescentes, os falsos amigos, a própria criança e adolescente, colegas
menores de idade, o Estado e a sociedade.
As prováveis causas para a ocorrência dessa violação foram: falta de acompanhamento familiar, negligência, alcoolismo e dependência de drogas por parte dos pais, influência do meio, condições socioeconômicas, inversão de valores, formação de gangues, dificuldades de aprendizagem
e outras deficiências não tratadas adequadamente, crianças e adolescentes sozinhos em casa, in148

fluência da mídia e consumismo, facilidade em obter dinheiro, ausência da família e do Estado, lar
disfuncional e falta de estrutura psicológica (pais adolescentes), saúde precária, desestrutura familiar
e descaso do governo em propor políticas para os jovens.
4.2.3. Violações na Saúde
O levantamento dos dados da Saúde foi feito por meio de questionários que explicitavam a
ocorrência dos diferentes tipos de violações e suas possíveis causas e violadores, coletado junto aos
profissionais da saúde, no atendimento ao público de cada território referenciado. Foram priorizadas
as 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) existentes no município.
Das 13 UBSs do município, 7 responderam aos questionários. Ressalta-se que mesmo assim
foi possível traçar um diagnóstico da Saúde, embora algumas Unidades responderam parcialmente
o questionário.
As UBSs que responderam aos questionários e a localidade de seus territórios de atuação estão enumeradas e descritas no Quadro 1, a seguir:
Quadro 3: Unidades Básicas de Saúde e Território de Atuação

Nº

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO

01

Centro de Saúde “Cornélia Assis Ferreira”

Centro-sul, Santa Cecília, São José

02

Recanto Verde

Recanto Verde

03

Novo Tempo

Novo Tempo e Bandeirantes

04

Limoeiro

Limoeiro e Alphaville

05

Bela Vista

Bela Vista

06

Alegre

Alegre, Santa Terezinha, Nova Esperança

07

Cachoeira do Vale

Cachoeira do Vale, Santa Rita, Petrópolis

Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência
A violação Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência apresentou
frequência nula em uma UBS 5, outras três apresentaram ocorrência baixa (1, 6 e 7) e em uma a ocorrência foi alta 4. Duas UBS (2 e 3) não responderam a essa questão.
A estimativa de atendimento apresentou ocorrência nula em uma unidade 3, baixa em duas
(1 e 5), média em duas (2 e 7) e uma alta 4. Uma UBS não respondeu à questão.
Os indícios que favorecem a identificação da ocorrência dessa violação foram: ameaças,
crianças sozinhas na rua, humilhação, rejeição, crianças de colo com higiene pessoal comprometida,
negligência com os cuidados básicos, falta de interesse pela vida dos filhos e higiene corporal e bucal
deficiente, criança introspectiva, falta de vínculo/estrutura familiar.
Em relação à UBS 2, os fatores identificados estão relacionados à existência de uma área de
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ocupação irregular no bairro, o que evidencia tais fatores.
Os agentes violadores identificados foram: família nuclear, família extensa, cuidadores, colegas de escola e comunidade.
As prováveis causas apontadas para a ocorrência dessa violação foram: ausência dos pais,
ambiente familiar desajustado que envolve a criminalidade, negligência familiar, condição social baixa ou mínima, questão cultural, desorganização familiar.
Crianças ou adolescentes autores de ato infracional
A violação Crianças ou adolescentes autores de ato infracional obteve como percepção de
ocorrência nula em duas UBS (5 e 6), baixa em duas (1 e 7) e uma com ocorrência média 4.
A estimativa de atendimento foi apontada com frequência nula em duas UBS (2 e 3) e baixa
em outras duas (1 e 5), como média na UBS 7 e alta na 4. A UBS 6 não respondeu a essa questão.
A evidência apontada para a ocorrência dessa violação foi o relato dos adolescentes envolvidos com a criminalidade.
Os principais agentes violadores apresentados foram: uso/abuso de álcool e outras drogas,
pouca ou ausência de estrutura familiar, a comunidade e o próprio adolescente.
As causas prováveis dessas violações apresentadas foram: meios para se manter o vício, negligência dos pais, condição socioeconômica, falta de apoio e desestrutura familiar.
Violência sexual: exploração sexual comercial de crianças ou adolescentes
A violação Violência sexual: exploração sexual comercial de crianças ou adolescentes apresentou uma percepção de frequência de ocorrência nula em quatro UBS (1, 2, 3 e 5) e baixa em outras
duas (4 e 7).
A estimativa de atendimento foi identificada como nula em quatro unidades (1, 2, 3 e 5), baixa
em uma (7) e alta em outra (4).
Os principais indícios da ocorrência dessa violação foram: informações do CREAS, CT e Ministério Público, medo e introspecção.
Violência sexual: abuso sexual intrafamiliar ou extrafamiliar
Quanto à Violência sexual: abuso sexual intrafamiliar ou extrafamiliar (sem fins comerciais),a
percepção de ocorrência foi nula em três Unidades Básicas de Saúde (1, 2 e 5) e outras três apresentaram baixa frequência de ocorrência (4, 6 e 7).
A estimativa de atendimento apresentou-se nula em quatro Unidades Básicas de Saúde (1, 2,
3 e 5), baixa em uma (7) e alta em outra (4).
Os sintomas de ocorrência dessa violação apresentados foram: desinteresse, medo, intros150

pecção e vergonha.
Não foram apresentados agentes violadores ou causas para essa violação.
Os principais indícios da ocorrência dessa violação foram: informações do CREAS, CT e Ministério
Público, medo e introspecção.
A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza a todas as Unidades Básicas de Saúde e Serviços especializados a Ficha de Notificação/Investigação individual de violência doméstica, sexual e/
ou outras violências. Essa deve ser preenchida na suspeita e/ou confirmação de violência. Porém, não
existe um fluxo estabelecido dentro do setor saúde para atendimentos assistenciais a essas vítimas.
Recentemente, em 2015, o município realizou um Seminário sobre Violência e Abuso Sexual, no qual
foram retiradas algumas ações como: criação de uma comissão para discutir o fluxo de notificações
e responsabilidades entre os parceiros, definição do Hospital e Maternidade Vital Brazil como porta
de entrada para as vítimas de violência e abuso sexual e capacitação da equipe de profissionais de
saúde para a correta notificação.
O Hospital e Maternidade Vital Brazil, que atende a microrregião de Coronel Fabriciano/Timóteo deveria se responsabilizar por tal atendimento, ainda não o faz.
Além das dificuldades assistenciais, existe ainda uma alta rotatividade de profissionais nas
UBSs, o que dificulta a continuidade do trabalho, resultando em subnotificação dos casos decorrentes da descontinuidade do processo de notificação.
Trabalho Infantil
Quanto ao Trabalho Infantil a percepção de frequência de ocorrência foi quantificada como
nula em quatro UBS (1, 2, 5 e 6), baixa em uma (4) e média em outra (7).
Quanto à estimativa de atendimentos foi identificada como nula em quatro UBS (1, 2, 3, 7) e em uma
unidade foi identificado como alta (4).
As evidências de ocorrência dessa violação indicadas foram abandono escolar e cansaço decorrente ao trabalho.
O agente violador identificado foi o empregador.
As causas dessa violação foram: condição socioeconômica e influência da família e do grupo
de amigos.
Trabalho ilegal de adolescentes
A violação Trabalho ilegal de adolescentes teve como percepção de ocorrência nula em cinco
unidades de saúde (1, 2, 5, 6 e 7) e baixa em uma unidade (4).
A estimativa de atendimento foi identificada como nula em cinco UBSs (1, 2, 3, 5 e 7) e alta em
outra (4).
A evidência ou indícios de ocorrência dessa violação foi o abandono escolar, e os agentes
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violadores, a família e os empregadores.
As causas prováveis para a ocorrência dessa violação foram: condição socioeconômica, influência da família e do grupo de amigos.
Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas da escola
Quanto a Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas da escola tiveram como frequência de ocorrência nula em quatro unidades (1, 5, 6 e 7) e alta em uma (4).
A estimativa de atendimento foi apontada como nula em duas UBSs (1 e 7), baixa em três UBS
(2, 3, 5) e alta em uma (4).
Os indícios de ocorrência dessa violação foram: não frequência escolar, envolvimento com
drogas, gravidez na adolescência e desentendimentos ou violências com professores, colegas e funcionários.
O único agente violador identificado foi a família e as prováveis causas dessa violação foram:
o próprio adolescente, família envolvida com o uso de drogas, falta de apoio sociofamiliar e falta de
orientação dos pais quanto à importância dos estudos.
Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e drogas
A violação Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e
drogas apresentou frequência de ocorrência nula em duas UBS (5 e 6), média em uma UBS (1) e alta
em outras 3 UBS (3, 4 e 7).
A estimativa de atendimento foi considerada baixa em três UBSs (2, 5 e 7). Em duas foram
considerados médio (1 e 3) e uma UBS não respondeu a questão.
Os indícios da ocorrência dessa violação foram: formação de pequenos grupos para uso de
drogas lícitas e ilícitas; procuram raramente a Unidade e quando aparecem são sempre acompanhados por um responsável; conversam pouco e têm dificuldades em falar o que sentem, nervosismo,
mudança de hábitos, envolvimento com gangues e relatos das condições físicas aparentes.
Os agentes violadores identificados foram: pessoas próximas, o próprio adolescente, a família, a sociedade, o Estado, aliciadores e colegas de grupos.
As principais causas dessa violação foram: frustração social, grande parte dos adolescentes
dependentes de droga são de famílias com pouca ou nenhuma condição socioeconômica, pais que
trabalham fora e deixam os filhos com irmãos mais velhos, que também são menores; alguns casos
acontecem em famílias consideradas estruturadas, com membros que não se envolvem no tráfico de
drogas; negligência dos pais e do Estado e falta de orientação familiar.
Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas
A Violação Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas teve uma percepção
de ocorrência nula em duas UBS (2 e 6), baixa em uma (5), média em duas (1 e 7) e em alta em uma
(3).
A estimativa de atendimento foi considerada nula em uma Unidade (2), baixa em duas Unidades (7 e 5), média em outras duas (1 e 3) e alta em uma (4).
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As situações que permitem identificar esse tipo de violação foram: carência, falta de assistência familiar no acompanhamento escolar e no acesso a outras atividades extraescolares, taxas
de homicídios nos bairros, a realização de curativos em adolescentes baleados, menores envolvidos
com adultos que participam do tráfico de drogas e de furtos na região e relatos pessoais.
Os agentes violadores apontados foram: família, Estado, pais ou amigos, aliciadores e colegas
de grupo.
As prováveis causas dessas violações foram: falta de atividades no tempo de folga, pouca ou
nenhuma estrutura familiar, instabilidade econômica, ausência de entidades que possam acompanhar esses adolescentes e oferecer atividades de lazer e esporte para ocupar o tempo ocioso, não
responsabilização dos adolescentes pelas infrações praticadas, pouca ou nenhuma intervenção policial nos pontos de tráfico, falta de escola em tempo integral, condição social, família envolvida com
o uso de drogas, baixa adesão à educação/escola.
Considerações sobre os dados averiguados
A partir dos dados acima, pode-se antecipar algumas reflexões sobre a realidade vivida pelas
crianças e adolescentes de Timóteo, percebida pela política de saúde.
Há uma grande diferença da realidade encontrada na UBS Limoeiro com abrangência territorial Limoeiro e Alphaville com relação às demais, onde aparece alto índice de quase todas as violações, demonstrando ser regiões mais vulneráveis. Em segundo lugar, aparece o território onde se
encontram os bairros Cachoeira do Vale, Santa Rita e Petrópolis. Não é possível saber se são regiões
mais vulneráveis no município, pelo olhar da saúde, já que 5 UBSs não responderam aos questionários.
Todas as violações têm a família como agente violador, sua precária condição socioeconômica e de vínculos, bem como a presença de uso abusivo de álcool e outras drogas.
A não resposta ao questionário por algumas UBSs e as que responderam ter deixado em branco algumas questões, e a partir de reflexões da Comissão Técnica, chegou-se à conclusão que isso
pode ter a ver com o fato dos profissionais da saúde não estarem sensibilizados ou capacitados para
considerarem esse tipo de realidade, o que pode, inclusive, ter gerado subnotificações dos casos.
Destaca-se, ainda, a falta de padronização no registro de dados entre as UBSs.
4.2.4. Violações na Cultura, Esporte e Lazer
O levantamento dos dados da Cultura, Esporte e Lazer foi realizado por meio de questionários
sobre as ocorrências de violações e seu detalhamento referente ao ano de 2015. Foram contactadas
29 entidades, dessas, 11 responderam, conforme se apresenta abaixo:
Quadro 4: Grupos Organizações Culturais

Nº

GRUPO/ORGANIZAÇÃO

1

ADCA

2

APEMT

3

Associação Seara
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Nº

GRUPO/ORGANIZAÇÃO

4

Coletivo Avulvo

5

Escolinha de Futebol Vila Nova

6

Fundação Aperam Acesita

7

Fundação Emalto

8

Grupo Pirilampo

9

Palmeira Futebol Clube

10

Projeto Ajudôu

11

Projeto Social Futebol Cachoeira do Vale

Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência
A violação maus-tratos foi identificada com uma ocorrência nula em seis grupos (3, 5, 6, 9,
10,11), baixa em dois (2,7), média em outros dois (1, 8) e alta em um grupo (4).
Os principais indícios para a identificação da ocorrência desses casos foram: comportamento
agressivo, dificuldade de atenção, violência física entre os adolescentes, relatos de adolescentes e a
opção por determinados grupos sociais.
Os principais agentes violadores apontados foram os pais e responsáveis pelas crianças e
adolescentes.
As causas para a ocorrência dessas violações foram: despreparo e stress dos pais, baixa auto-estima, vulnerabilidades sociais, descriminação, racismo, falta de ações que privilegiam o espaço
familiar como local de monitoramento dos direitos das crianças e adolescentes, privação econômica,
baixo nível de informações, dificuldade ao acesso as políticas públicas, uso de substâncias psicoativas (álcool, drogas).
Crianças ou adolescentes autores de ato infracional
A percepção de ocorrência foi nula em sete grupos/organizações (2, 3, 11, 5, 6, 9,10), baixa em
outras 3 (4, 7, 8) e alta em um grupo (1).
Os principais indícios que demonstram a ocorrência dessa violação foram: relatos dos adolescentes e de terceiros, jovens com comportamento destrutivo ou que perturbam o espaço público.
Os principais agentes violadores apontados foram: pais e responsáveis, o próprio adolescente.
As causas que contribuem para essa situação de violação foram: ausência de participação da
família, vulnerabilidades sociais, dificuldade com limites, abandono e violências intrafamiliar.
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Violência sexual: exploração sexual comercial de crianças ou adolescentes
Essa violação foi apontada com uma ocorrência nula em sete grupos/organizações (2,3, 5, 6,
7, 9,11) e baixa em outras quatro (1, 4, 8, 10).
Os indícios apontados que contribuem na identificação dessa violação foram: relatos de adolescentes e violência comercial.
Agentes violadores são os pais e responsáveis e o Estado. As causas para a ocorrência dessa
violação foram dependência química, vulnerabilidades sociais e má criação.
Violência sexual: abuso sexual intrafamiliar ou extrafamiliar (sem fins comerciais)
Essa ocorrência foi apontada como nula em nove grupos/organizações (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,)
e baixa em três (1, 8, 7).
Os sintomas que apontam que a criança e adolescente vivenciam essa situação foram: relatos
dos adolescentes e informações de terceiros.
Os agentes violadores indicados foram: pais e responsáveis.
As causas apontadas foram: dependência química, vulnerabilidades sociais, emocionais e
econômicas.
Trabalho infantil
A ocorrência dessa violação foi avaliada como nula em oito grupos/organizações (2, 3, 4, 5, 6,
9, 10,11) e baixa em outros três (1, 7,8).
Os indícios da ocorrência dessa violação foram: crianças vendendo mercadorias, relatos de
adolescentes e terceiros.
Os principais agentes violadores apontados foram os pais e responsáveis.
As causas apontadas foram: privação econômica e dificuldade ao acesso às políticas públicas.
Trabalho ilegal de adolescentes
A ocorrência dessa violação foi considerada nula em nove dos grupos/organizações entrevistados (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11) e baixa em outras duas (1, 7).
Os indícios apontados foram: vendas de mercadoria por crianças e adolescentes.
Os principais agentes violadores foram os pais ou responsáveis e as causas apontadas foram:
privação econômica e dificuldade ao acesso às políticas públicas.
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Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas da escola
A frequência de ocorrência foi considerada nula em oito grupos/organizações (2, 3, 5, 6, 8, 9,
10,11) e baixa em outras três (1, 4,7).
Os principais agentes violadores foram os pais, responsáveis e sociedade.
As causas dessa violação são: dependência química, dificuldades com limites, ausência de políticas
públicas de educação e questões religiosas.
Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e drogas
A ocorrência desses casos foi considerada nula em oito grupos/organizações (3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11), média em uma (8), baixa em uma (2) e alta em um (1).
Os indícios desses casos foram a partir de relatos de adolescentes e a visibilidade do consumo
de drogas lícitas realizadas por eles.
Os principais agentes violadores apontados foram os familiares e amigos.
As principais causas apresentadas foram: dependência química e não assistência familiar.
Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas
Essa violação foi apontada como ocorrência nula em nove grupos/organizações (2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11), média em uma (8) e alta em uma (1).
Os principais agentes violadores são os pais e responsáveis e a causa apontada, a desorganização familiar.
4.2.5. Violações e Atos Infracionais Sistemas de Segurança Pública e de Justiça
As violações contra crianças e adolescentes e a incidência de atos infracionais atribuídos a
adolescente registrados na Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário e Ministério Público, referem-se ao período de janeiro a dezembro de 2014.
Observou-se que os dados fornecidos pela Polícia Militar se apresentaram mais consistentes
que os dos demais órgãos, tendo contribuído o fato de terem uma base de dados mais completa e
informatizada que possibilitou a análise mais criteriosa das ocorrências. O mesmo não ocorreu com
os demais órgãos, em que percebeu-se grande dificuldade no acesso aos dados solicitados, devido
a questões apontadas pelos mesmos, a saber: sigilo e confidencialidade dos dados, falta de pessoal
próprio para levantar e fornecer os dados dentro do prazo solicitado, pois os mesmos não estavam
organizados num sistema de banco de dados capaz de propiciar as informações necessárias e cruzamento dessas informações. Houve muita morosidade para autorizar o acesso aos dados e estes
foram fornecidos incompletos, dificultando a interpretação dos mesmos e o cruzamento de informa156

ções entre os órgãos.
Segundo o ECA, as crianças e adolescentes são inimputáveis, porém, a partir dos 12 anos o
adolescente pode ser responsabilizado por condutas que caracterizam crimes ou contravenção penal, denominado pelo estatuto como atos infracionais. Por compreender que, a criança e o adolescente, estão em uma fase especial do desenvolvimento humano, o ECA prevê a aplicação de medidas
protetivas, quando se trata de ações realizadas por crianças, e medidas socioeducativas, em caso de
adolescentes. As medidas socioeducativas podem ser aplicadas em conjunto com as medidas protetivas.
Os dados que serão apresentados foram levantados junto às PMMG e da PCMG e tabulados
em quadros que levantam informações acerca da evolução mensal dos atos infracionais atribuídos a
adolescentes, os principais tipos de atos infracionais, a localização de moradia dos jovens atores de
atos infracionais e os locais que ocorrem o maior número desses casos.
Evolução Mensal dos atos infracionais segundo PMMG
O Gráfico 43 demonstra o número de ocorrências de atos infracionais atribuídos a adolescentes. Como pode ser observado ocorre uma média de 14 atos infracionais por mês, sendo que esses
atos somaram 169 casos ao longo do período investigado.
Os meses que apresentaram o maior número de atos infracionais foram fevereiro e setembro
com 19 casos. Já os meses com menor número de atos infracionais foram junho e outubro com 10
casos.
Gráfico 43: Evolução Mensal dos atos infracionais atribuídos a adolescentes

Fonte: PMMG
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Tipos de atos infracionais atribuídos a adolescentes PMMG
Os gráficos a seguir são referentes à distribuição dos casos de crianças e adolescentes apontados como autores de atos infracionais nos registros da Polícia Militar, segundo o tipo de ato infracional, no período de janeiro/2014 e dezembro/2014.
Os principais atos infracionais cometidos por jovens foram os crimes contra: o patrimônio, a
pessoa, a saúde pública, a incolumidade/paz pública e os crimes contra a administração/fé pública.
Cada um desses tipos de crimes e seu número de ocorrências serão apresentados.
O gráfico 44 demonstra o número de ocorrências referentes aos crimes contra o patrimônio.
Ocorreram no total de 55 atos infracionais atribuídos a adolescentes e o maior número de ocorrências foram os furtos, totalizando 37 casos. Roubo e receptação somaram 7 casos e dano, 4 casos.
Gráfico 44: Crimes contra o patrimônio

Fonte: PMMG
Gráfico 45: Crimes contra a pessoa atribuídos a adolescentes

Fonte: PMMG
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O Gráfico 45 demonstra os crimes contra a pessoa que teve um total de 50 atos infracionais.
O caso que apresentou maior número foi o de agressão, com 12 atos, ameaças representaram 6 atos
e lesão corporal e homicídio 4 atos.
O gráfico 46 apresenta os atos infracionais contra a saúde pública que somaram 50 atos infracionais. O tráfico de entorpecente somou 44 casos e o porte de entorpecentes para consumo próprio
6 casos.
Gráfico 46: Crimes Contra a Saúde Pública

Fonte: PMMG

O gráfico 47 é referente aos crimes contra a incolumidade/paz Pública e somaram o total de
21 casos. O porte ilegal de armas ocorreu com maior frequência, 12 atos, seguido por direção perigosa de veículo, 5 atos, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo
somaram 2 atos cada.
Gráfico 47: Crimes contra a incolumidade/paz Pública

Fonte: PMMG

No gráfico 48 estão descritos os atos infracionais contra a administração/fé pública. Esses
atos somaram no total de 16 casos e a desobediência foi o crime mais recorrente, com 14 atos, seguido de desacato, com 2 casos.
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Gráfico 48: Crimes contra a administração/fé pública

Fonte: PMMG

Análise Territorial dos atos infracionais atribuídos a adolescentes
Realizada a caracterização dos tipos de atos infracionais atribuídos a adolescentes, apresenta-se uma análise territorial da ocorrência dos atos infracionais no município, apontando os bairros de
maior incidência, segundo a PMMG os adolescentes que cometem atos infracionais praticam esses
atos próximos as suas residências, dessa forma os dados aqui apresentados também dizem respeito
a localidade de moradia do jovem em conflito com a lei.
Foram registrados atos infracionais em 35 bairros do município de Timóteo registrando uma
média de 4,8 atos infracionais atribuídos a adolescentes somando o total de 169 atos. Os bairros que
apresentaram maior número de atos infracionais foram o bairro Primavera (18), Cachoeira do Vale
(16), Centro Norte (13), Recanto Verde (13). Segundo o levantamento dos dados, os atos infracionais
atribuídos a adolescentes são moradores dessas localidades.
Gráfico 49: Atos infracionais segundo bairro

Fonte: PMMG
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Perfil dos adolescentes que cometeram atos infracionais
O gráfico abaixo demonstra o perfil do adolescente autor de atos infracionais de acordo com
faixa etária e sexo. No ano de 2014, cerca de 260 adolescentes se envolveram com atos infracionais.
Desses jovens, 204 casos eram do sexo masculino, entre 15 e 17 anos. Outro fato observável no gráfico é o número de jovens do sexo feminino ser muito inferior aos masculinos, totalizando 29 casos.
Na linha de tendência podemos perceber que o número de adolescente que cometeram atos infracionais aumenta consideravelmente de acordo com o sexo e a idade.
Gráfico 50: Relação de atos infracionais cometidos por adolescentes segundo sexo

Fonte: PMMG

Evolução Mensal dos atos infracionais segundo PCMG
O Gráfico 51 demonstra o número de ocorrências de atos infracionais atribuídos a adolescentes registrados pela Polícia Civil. Como pode ser observado ocorre uma média de 16 atos infracionais
por mês, sendo esses atos somaram 203 casos ao longo do período investigado.
Os meses que apresentaram o maior número de atos infracionais foram setembro (23), março (20) e
junho (19). Os meses com menor número de atos infracionais foram dezembro (14), novembro (14)
e maio (14).
Gráfico 51: Evolução Mensal dos atos infracionais PCMG

Fonte: PCMG
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Tipos de atos infracionais atribuídos a adolescentes PCMG
Os gráficos abaixo demonstram os números de atos infracionais atribuídos aos adolescentes
de acordo com os tipos de atos infracionais. Existem diferenças entre os números coletados na Polícia Civil e na Polícia Militar, mas esses confirmam as tendências observadas nos números obtidos
junto a Polícia Militar.
O gráfico 52 demonstra os números dos crimes contra o patrimônio atribuídos aos adolescentes. Como nos dados da Polícia Militar esse é o principal crime cometido por adolescentes somando no total de 63 casos, sendo o furto o tipo de ato infracional mais cometido.
Gráfico 52: Crimes contra o patrimônio

Fonte: PCMG

O gráfico 53 demonstra os crimes contra a pessoa, esse tipo de crime ocorre em menor frequência, somando 24 casos. Dentro dessa categoria de crime de lesão corporal ocorrem com maior
frequência, 11 casos, seguido de ameaças, 9 casos e tentativa de homicídios, 4 casos. Nota-se uma
diferença com os números apurados junto a PM que demonstram 4 casos de homicídios contra zero
homicídio registrado pela Polícia Civil.
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Gráfico 53: Crimes contra a pessoa

Fonte: PCMG

O gráfico 54 demonstra as ocorrências de crimes contra a saúde pública. A ocorrência desse
tipo de crime é a segunda maior entre os adolescentes, com 45 casos. O tráfico de entorpecentes
ocorreu com maior frequência, 24 casos e o porte de entorpecentes totalizou 21 casos. Esses números confirmam os dados disponibilizados pela PMMG.
Grafico 54: Crimes Contra a Saúde Pública

Fonte: PCMG

Os crimes contra a incolumidade/paz pública registraram 36 casos. Conforme exposto no gráfico 55, o caso que ocorreu com maior frequência foi a direção perigosa, seguido do porte de arma
branca, 7 casos, e porte ilegal de arma de fogo com 6 casos. Percebe-se uma mudança significativa
nos números, pois os casos de “direção perigosa” foram maiores que os registrados pela Polícia Militar. Os casos de porte ilegal de arma de fogo obtiveram registro inferior ao registrado pela PMMG.
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Gráfico 55: Crimes Contra a Incolumidade/Paz

Fonte: PCMG

No gráfico 56 constam os registros dos crimes contra a administração pública, que registraram
12 casos. O crime de desacato registrou 10 casos e de desobediência ocorreram 2 casos. Novamente
percebe-se uma discrepância com relação aos registros da PMMG, onde os casos de desobediência
registraram um número muito maior do que o registrado pela PCMG.
Gráfico 56: Crimes contra a Adm/Fé Pública

Fonte: PCMG

Perfil dos adolescentes que cometeram atos infracionais
Os dados da PCMG possibilitaram o levantamento do perfil dos adolescentes referentes ao
gênero. Não foi possível levantar os dados referentes à faixa etária, como o que foi realizado nos dados da PMMG.
De acordo com os dados coletados, o número de adolescentes do sexo masculino foi muito
superior se comparado aos do sexo feminino, demonstrando a necessidade de ações para adolescentes do sexo masculino envolvidos com a criminalidade.
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Grafico 57: Ocorrência de Atos Infracionais por Gênero

Fonte: PCMG

4.2.6.Violações do Sistema de Justiça
Os dados abaixo traçam um perfil da atuação do Sistema de Justiça nos casos de violações
relacionadas à criança e ao adolescente e atos infracionais atribuídos a esse último. A partir desses
dados não é possível detalhar as razões que levaram esses órgãos a tomar as decisões descritas.
Como dito anteriormente, houve muitas dificuldades no levantamento dos dados, já que o
Poder Judiciário e o Ministério Público não possuem tais dados organizados de forma sistematizada
e informatizada de maneira a dar uma noção da realidade das ocorrências acompanhadas por eles.
Além dos dados dos dois órgãos estarem juntos, impossibilitando cruzamentos e análises.
Os dados fornecidos pelos dois órgãos estão divididos em duas classes - cível e criminal. Na
classe cível estão apresentados dados como Ação civil pública, Acolhimento provisório, Adoção e
outros. Na classe criminal estão apresentados os dados sobre atos infracionais e as aplicações de
medidas socioeducativas. O período base de tais dados é referente ao ano de 2014.
Classe Cível
Nessa classe foi registrado no ano de 2014 o total de 92 entradas e 150 baixas. E ocorreu um
saldo de 164 casos para tomada de decisão no ano de 2015.
Dessas medidas percebe-se que os pedidos de providência, 22 entradas e 36 saídas, representaram o maior número de feitos. Seguido de carta de ordem, 19 entradas e 22 baixas, e de Ação
cível pública, 19 casos e 1 baixa.
A Adoção/Destituição do Poder Familiar teve 5 casos e 7 baixas; a autorização judicial, 8. Os
pedidos de adoção tiveram 2 entradas e 7 baixas. Os pedidos de Guarda de criança e adolescente tiveram 1 entrada e 1 baixa. Habilitação para adoção foram 7 entradas e 9 baixas. O pedido de Guarda
foram 3 entradas e 3 baixas . Não foi possível com os dados conseguidos averiguar as justificativas
para tais encaminhamentos. A seguir, a apresentação de tais dados no formato de tabela.
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Tabela 48: Processos PJ

CÍVEL
Ação Civil Pública
Acolhimento Provisório
Adoção
Adoção C/C Guarda
Adoção/dest. Poder família
Autorização Judicial
Carta de Ordem Inf. Juv
Carta Precatória Inf. Juv
Cumprimento de Sentença
Embargos à Execução
Execução /Cumprim. Setença
Execução de Multa
Guarda
Guarda de Criança-adolescente
Habilitação para Adoção
Infração Administrativa
Mandado de Segurança
Medidas Proteção- ECA
Pedido/Providência Cível
Per/Susp/Rest e familiar
Petição
Poder Família-Destituição
Procedimento Ordinário
Providencia
Tutela C/C Destit para Família
TOTAL CÍVEL

ENTRADA
13
0
2
0
5
8
4
19
1
1
1
0
3
0
7
1
3
0
0
2
0
0
0
22
0
92

BAIXA
1
1
7
1
7
9
4
22
1
1
2
1
3
1
9
3
1
23
4
8
1
2
1
36
1
150

ENTRADA-BAIXA
12
-1
-5
-1
-2
-1
0
-3
0
0
-1
-1
0
-1
-2
-2
2
-23
-4
-6
-1
-2
-1
-14
-1

SALDO ATUAL
19
0
6
5
2
2
1
0
20
0
7
0
4
4
1
5
5
6
0
2
2
73
0
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Classe Criminal
Na tabela abaixo, percebe-se que a apuração de atos infracionais somaram 198 entradas e
149 baixas. Auto de Apreensão em Flagrante 4 entradas e 6 baixas. Boletim de Ocorrência Circunstanciado 20 entradas e 13 baixas. Desses dados pode-se inferir que a maioria dos atos infracionais
atribuídos a adolescentes não apresentaram violência ou grave ameaça à pessoa, mas não é possível
saber a que tipo de atos infracionais se refere.
Destaca-se também o número de Relatórios de investigações - 50 entradas e 73 baixas. O
total de entradas soma 287
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Tabela 49: Execução de Medidas

CRIME

ENTRADAS

BAIXAS

ENTRADA-BAIXA

%ENTRADA

SALDO ATUAL

Apuração Ato Infracional

198

149

49

52%

210

Auto Apreensão Flagrante

4

6

-2

1%

2

Boletim Ocorrência Circunstanciado

20

13

7

5%

2

Carta Precatória Infracional

15

14

1

4%

2

Infração Administrativa

0

1

-1

1

Petição

0

1

-1

0

Relatório Investigações

50

73

-23

Restituição Coisa Aprend.

0

1

-1

1

Total Crime

287

258

29

14

Total Geral

379

428

-29

13%

38

100%

420

Quanto à classe criminal, percebe-se que no ano de 2014 ocorreram a entrada de 16 pedidos
de execução de medidas socioeducativas e 5 baixas. Cartas precatórias foram 1 entrada e 2 baixas.
Tabela 50: Execução de Medidas

EXECUÇÃO MEDIDA

ENTRADAS

BAIXAS

ENTRADABAIXA

%ENTRADA

SALDO
ATUAL

Carta Precatória Infração

1

2

-1

6%

0

Execução de Medida

16

5

11

94%

14

TOTAL

17

7

10

100

14
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PARTE 2:

TRANSFORMANDO
VIOLAÇÕES EM DIREITOS
Plano de Ações
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AS AÇÕES DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
MUNICÍPIO DE TIMÓTEO
Neste capítulo será apresentado o Plano de Ações do Plano Decenal dos Direitos Humanos de
Criança e Adolescente do município de Timóteo, fruto da análise coletiva dos dados encontrados no
Diagnóstico. Está constituído do planejamento das ações de diversos atores do SGDHCA do município, por um período de 10 anos - de 2016 a 2026. São eles, prioritariamente: Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura,
Esporte, lazer, Segurança Pública, Justiça, Sociedade Civil, dentre outros.
As ações serão apresentadas no formato de quadros com as seguintes colunas:
Ações: contempla as ações que serão desenvolvidas para alcançar os resultados elencados no
diagnóstico;
Como: os passos que esclarecem como a ação será executada;
Recursos: Quem subsidiará a ação;
Responsável: Os responsáveis pela ação, tanto em sua execução ou na mobilização para que
a mesma seja executada;
Resultado esperado: O alcance dos objetivos elencados no diagnóstico que culminou na
ação;
Prazo: O tempo necessário para conseguir a execução da ação, podendo ser curto (até 3 ano),
médio (de 3 a 6 anos) e longo (6 a 10 anos).
Eixos: trata dos 5 eixos propostos pelo CONANDA para a distribuição das ações do Plano,
presentes no documento “Construindo a Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 2011-2020” São eles:
1. Promoção dos Direitos: envolve a implementação e acesso a políticas públicas que promovam oportunidades ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.
2. Proteção e Defesa dos Direitos: trata-se de medidas destinadas a indivíduos e grupos em
resposta a situações de risco e contingências de vulnerabilidade, abrangendo a proteção de crianças
e adolescentes que tiveram seus direitos violados ou ameaçados e o acesso à Justiça para responsabilização dos violadores dos direitos da criança e do adolescente.
3. Participação de Crianças e Adolescentes: diz respeito à participação de crianças e adolescentes, tendo suas opiniões consideradas nas ações voltadas ao seu grupo etário, assim como sua
presença garantida em diferentes espaços e níveis decisórios, de acordo com as peculiaridades do
seu estágio de desenvolvimento.
4. Controle Social da Efetivação dos Direitos: refere-se ao controle social exercido no âmbito
das instâncias de participação social, como os conselhos de direitos e setoriais e ações da sociedade
civil organizada voltadas a este fim.
5. Gestão da Política: refere-se ao fortalecimento das instâncias do Sistema de Garantia dos
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Direitos, à coordenação e ao financiamento da política.
Conforme decisão da Comissão que efetivou esse documento, o Grupo Técnico continuará a
coordenar a rede (atual Comissão), até avaliarem a possibilidade de eleição ou continuidade desse
grupo em suana coordenação. O mesmo terá a responsabilidade de manter encontros sistemáticos
para o acompanhamento e monitoramento da efetivação do Plano e a devolução periódica desse
andamento para que a rede possa contribuir permanentemente com o processo.
Sabe-se que são esperadas possíveis reformulações nas ações do Plano, por se tratar de um
período longo para sua execução, como também, deve-se considerar a complexidade das diferentes
realidades políticas e sociais envolvidas e que vão influenciar a realidade antes diagnostiada, transformando-a. Daí a importância de sua publicização na rede, que deverá legitimar tais mudanças.
A seguir a apresentação do Plano de Ações.
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Criar e implantar o
OCA

Ampliar os recursos
financeiros do FIA

Alterar a Legislação
Municipal para adequação à Legislação
Nacional e demandas
locais

Ação

Identificar e monitorar a
gestão do recurso público
específico

Reunir com o executivo
municipal para solicitar sua
criação

Conhecer o processo de
criação e implantação do
OCA

Garantir junto ao executivo
municipal dotação orçamentária específica

Instituir uma comissão
específica para planejar
ações estratégicas junto às
pessoas físicas e jurídicas

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Realizar estudo da Lei,
contando com suporte da
Procuradoria Jurídica

Monitorar o processo de
aprovação da Lei

Recursos

Como

Comissão de Financiamento do CMDCA

Comissão de Financiamento do CMDCA

CMDCA
SAS
Setor Jurídico da Prefeitura e/ou Secretaria
de Planejamento

CMDCA

Comissão de Políticas
Públicas do CMDCA

Secretaria Executiva
do CMDCA
Serviço de Orientação
Jurídica

Responsável

1.1. Plano Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

1. PLANO DE AÇÕES

OCA implantado

Aumento significativo
(50%) dos recursos do
FIA

Lei alterada e adequada

Resultado

Médio

Ação permanente

Curto

Prazo

Gestão da Política
Nacional dos
Direitos Humanos
de Crianças e
Adolescentes

Gestão da Política
Nacional dos
Direitos Humanos
de Crianças e
Adolescentes

Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes

Eixos
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Próprio

Próprio

Encaminhar a proposta de
RI via email, para os conselheiros para leitura prévia

Agendar reunião extraordinária para deliberação

Ampliar a interlocução
entre os secretários
municipais membros
do CMDCA e os demais secretários

Ampliar a inscrição de
novas Entidades de
Atendimento à Criança
e Adolescente

Utilizar as reuniões entre
secretários para definição
de responsabilidades em
relação às demandas do
CMDCA

Realizar a mobilização para
a inscrição

Próprio

Próprio

Próprio

Conhecer o processo de
captação para alinhar as
prioridades da criança e do
adolescente

Identificar possíveis organizações não inscritas

Próprio

Identificar o setor do executivo municipal responsável
pela captação

Mobilizar e monitorar
a captação de recursos
no âmbito estadual e
federal para viabilizar
os programas sociais e
culturais no município,
voltados para crianças
e adolescentes

Desenvolver estratégias para aprovação e
socialização do Regimento Interno para os
conselheiros

Recursos

Como

Ação

SAS
SEC
SS

Comissão de Registro
e Inscrição de Programas Conselho Tutelar

Mesa Diretora do
CMDCA

Secretaria Executiva
do CMDCA

CMDCA
SAS
SPG

Comissão de Financiamento do CMDCA

Responsável

Atendimento prioritário
às demandas de crianças e adolescentes

Aumento do número de
entidades inscritas no
CMDCA

Regimento Interno
atualizado com a Lei
municipal e
conselheiros capacitados para função

Ampliação de investimentos

Resultado

Curto

Curto

Curto

Curto, médio e
longo

Prazo

Proteção e Defesa
dos Direitos

Proteção e Defesa
dos Direitos
Gestão da Política
Nacional dos
Direitos Humanos
de
Crianças e Adolescentes

Controle Social
da Efetivação dos
Direitos

Gestão da Política
Nacional dos
Direitos Humanos
de
Crianças e Adolescentes

Eixos
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Criar espaço nas reuniões
para promover a formação
continuada dos conselheiros

Vinculado
Próprio

Designar servidor para
ocupar cargo técnico e
administrativo

Promover Capacitação
Continuada dos Conselheiros

Próprio

Mobilizar, junto à Secretaria
de Assistência Social, a definição de profissionais para
composição da Secretaria
Executiva, conforme legislação municipal

Estabelecer o calendário
anual para capacitação continuada dos conselheiros

Vinculado
Próprio

Identificar, junto à SAS e
SOSUMA, espaço adequado
para construção e ou adequação do existente

Mudar o CMDCA para
espaço físico adequado, com acessibilidade
e segurança

Recursos

Como

Ação

CMDCA
SAS

SAS

CMDCA
SAS
SOSUMA

Responsável

Conselheiros capacitados para a função

Técnico Administrativo
efetivo no CMDCA

Espaço físico adequado
com acessibilidade e
segurança

Resultado

Curto

Curto

Curto

Prazo

Proteção e Defesa
dos Direitos

Gestão da Política
Nacional dos
Direitos Humanos
de
Crianças e Adolescentes

Proteção e Defesa
dos Direitos

Eixos
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Garantir a participação
de adolescentes no
CMDCA, como convidados

Desenvolver estratégias capazes de melhorar o envolvimento
dos conselheiros nas
tarefas e responsabilidades do CMDCA

Divulgar o ECA e as
atribuições do CMDCA
e CT

Ação

Realizar assembleia específica de adolescentes para
eleger seus representantes

Organizar cronograma de
reuniões

Retomar as funções de cada
comissão

Reestruturar as comissões
de trabalho conforme Regimento interno.

Ofertar capacitações específicas para profissionais,
famílias, usuários das redes
SUS, Educação e SUAS, com
ênfase no ECA

Sensibilizar a população
para o enfrentamento das
situações de violação dos
direitos de crianças e adolescentes

Incentivar meios de ampla
circulação e publicização
das ações voltadas para a
criança e o adolescente

Criar estratégias de divulgação, junto às redes SUS,
SUAS e educação

Como

Próprio

Próprio

Próprio

Recursos

CMDCA
CME

CMDCA

CME
CMAS
CMDCA
CT

Responsável

Colaboração e participação dos adolescentes
nas deliberações do
CMDCA

Otimização do trabalho dos conselheiros
envolvidos nas ações do
CMDCA

Conselheiros capacitados para a função e
sociedade civil mais
consciente dos direitos
da criança e do adolescente

Resultado

Curto

Curto

Médio

Prazo

Protagonismo e
Participação de
Crianças e Adolescentes

Controle Social
da Efetivação dos
Direitos

Controle Social
da Efetivação dos
Direitos

Eixos

177

Realizar Pré-Conferências para adolescentes

Criar procedimentos
de sistematização,
atualização e informação sobre o registro de
entidades e programas
de atendimento à
criança e adolescente

Criar uma planilha inteligente com informações
atualizadas sobre entidade e
programas de atendimento
à criança e adolescente

Incluir o processo de
digitalização como uma
das atividades de rotina da
Secretaria Executiva

Próprio

Próprio

Próprio

Garantir a inclusão das Pré-conferências no planejamento das escolas, antes da
Conferência Municipal

Digitalizar os arquivos
do CMDCA

Próprio

Garantir o registro do
Relatório Anual das Ações
do CMDCA como uma das
ações do Plano de Ação do
CMDCA

Incluir a ação de elaborar o Relatório Anual
do CMDCA em seu
Plano de Ação

Definir a melhor forma de
armazenamento dos dados
do Conselho

Recursos

Como

Ação

Secretaria Executiva
Setor de Informática
da Prefeitura

Monitoramento qualificado de atualização de
dados e socialização dos
mesmos

Armazenamento de
arquivos com segurança
e eficácia

Participação de adolescentes nas Pré-Conferências e na Conferência

Comissão de políticas
Públicas do CMDCA
CME
SE
SRE

Secretaria Executiva
do CMDCA
Setor de Informática
da Prefeitura

Relatório Anual das
ações do CMDCA incluído no Plano de Ação

Resultado

Secretaria Executiva
do CMDCA

Responsável

Curto

Curto

Médio

Curto

Prazo

Gestão da Política
Nacional dos
Direitos Humanos
de
Crianças e Adolescentes

Gestão da Política
Nacional dos
Direitos Humanos
de
Crianças e Adolescentes

Protagonismo e
Participação de
Crianças e Adolescentes

Controle Social
da Efetivação dos
Direitos

Eixos

178

Participar da elaboração de propostas
orçamentárias para
planos e programas de
atendimento à criança
e ao adolescente

Contribuir para a
mobilização visando a criação de Vara
específica para Criança
e Adolescente

Criar o Fórum Intersetorial

Ação

Vinculado
Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Solicitar ao governo o cronograma de discussão do
ciclo orçamentário

Definir representantes do
CMDCA para monitoramento do processo de construção das peças orçamentárias

Capacitar conselheiros no
que se refere a essa demanda

Próprio

Recursos

Mobilizar os atores necessários por meio de reuniões
sistemáticas para levantamento dos passos necessários para criação de Vara
especifica para Criança e
Adolescente

Estabelecer cronograma de
encontros

Mobilizar a rede SGDHCA

Como

SAS
SG
SEDPAC

CMDCA

Secretaria Executiva

SAS
CMDCA
CT
Jurídico da Prefeitura
Legislativo
Executivo

CMDCA
SAS

Responsável

Conselheiros Capacitados

Proposta orçamentária coerente com as
políticas para crianças e
adolescentes

Criação de Vara especifica para Criança e
Adolescente

Diálogo permanente entre os órgãos,
para fortalecimento e
integração das políticas
setoriais

Resultado

Curto

Longo

Médio

Prazo

Gestão da Política
Nacional dos
Direitos Humanos
de
Crianças e Adolescentes

Proteção e Defesa
dos Direitos

Proteção e Defesa
dos Direitos

Eixos

179

Realizar o Monitoramento do Plano
Decenal Municipal

Fortalecer a colaboração entre os Conselhos, principalmente
o da Criança e do
Adolescente com os
da Assistência Social,
Juventude, Saúde,
Educação e Pessoa
com Deficiência

Ação

Apresentar ao SGDHCA semestralmente o andamento
do Plano

Atualizar, semestralmente,
os dados do Plano

Constituir a Comissão de
Monitoramento, que se reunirá a cada dois meses

Promover a interface entre
os Conselhos municipais

Mobilizar a sociedade civil
para a participação efetiva
nas ações para o monitoramento das deliberações

Promover capacitação permanente dos conselheiros

Divulgar, de forma continuada as atribuições de cada
Conselho

Como

Próprio

Vinculado
Próprio

Recursos

Comissão de Monitoramento do Plano

CMDCA
CMAS
CMJ
CMDPD
CME

Responsável

Monitoramento do
Plano
Garantia de execução
das ações do Plano

Conselhos mais fortalecidos e atuantes de
forma colaborativa e
articulada

Resultado

Durante a execução do Plano

Médio

Prazo

Controle Social
da Efetivação dos
Direitos

Controle Social
da Efetivação dos
Direitos

Eixos

180

Mobilizar para ampliação de recursos
humanos e materiais
para os programas
governamentais

Ação

Próprio
Vinculado

Reuniões com SGDHCA,
Conselhos de Direitos e
Poder Executivo para levantamento de demandas e
encaminhamento de ações
para realização de concursos públicos

Prever no orçamento o aumento de recursos para os
programas governamentais

Recursos

Como

CMDCA
Prefeitura de Timóteo
SGDHCA
Demais Conselhos de
Direitos

Responsável

Equipes completas
e materiais para os
programas garantidos,
possibilitando acesso de
maior número de crianças e adolescentes

Resultado

Curto

Prazo

Gestão da Política
Nacional dos
Direitos Humanos
de
Crianças e Adolescentes

Eixos

181

Mapear os programas e
entidades existentes no
município

Ofertar Capacitação Continuada para os Conselheiros Tutelares

Garantir em concurso
público os profissionais
motorista e agente administrativo, com carga
horária em conformidade
com a Lei Municipal Nº
3225/2011 e capacitação
para esses profissionais

Designar Técnico de Referência para o Conselho
Tutelar

Adequar a Lei Municipal
às leis Trabalhistas

Ação

Como

Reunir de forma sistemática com a Comissão
de Registro do CMDCA para mapeamento
dos programas e entidades existentes no
município e sua periódica atualização

Identificar os programas e entidades existentes no município, ainda não inscritas no
CMDCA, para orientação quanto às normas
de funcionamento

Solicitar à SAS e à SEDPAC a oferta de formação continuada dos conselheiros tutelares

Promover capacitação para os profissionais

Oficiar solicitação para a Secretária Municipal
de Assistência Social para garantir em concurso público vagas para os profissionais

Solicitar a disponibilização dos profissionais
necessários

Acompanhar o processo até aprovação

Discutir a adequação da lei, junto ao CMDCA

1.2. Plano Conselho Tutelar

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Recurso

Conselho Tutelar
CMDCA

Registro de Entidades e Programas atualizado e
socializado entre
os dois Conselhos

Conselheiros
competentes e
atuantes

CMDCA
SAS
SEDPAC

Curto

Curto

Curto

Curto

Conselheiros
assessorados e
maior eficiência
na aplicação
das medidas de
proteção

Garantia de qualidade e otimização do trabalho
dos conselheiros

Curto

Prazo

Garantia dos Direitos Trabalhistas
dos Conselheiros

Resultado

CMDCA
SAS

SAS

CT
CMDCA
Câmara Municipal
SAS

Responsável

Proteção e Defesa
dos Direitos

Proteção e Defesa
dos Direitos

Proteção e Defesa
dos Direitos

Proteção e Defesa
dos Direitos

Proteção e Defesa
dos Direitos

Eixos

182

Garantir assunto na pauta da Comissão de
Políticas Públicas e Apoio ao CT, com deliberações

Garantir uma capacitação inicial para os
conselheiros após a posse, e posteriormente
com SGDHCA

Construir agenda coletiva

Elaborar peças de divulgação (cartilhas, folders, panfletos) e outros meios

Promover seminários e capacitações para que haja
esclarecimentos do papel
de cada ator do SGDHCA

Realizar reuniões periódicas com as Secretarias
de Saúde, Educação e
Assistência Social, bem
como representantes dos
serviços ofertados

Propor ações de divulgação das atribuições
do Conselho Tutelar, do
CMDCA e dos serviços de
proteção social, ampliando o acesso aos direitos

Organizar um cronograma de reuniões

Estabelecer um Plano de Ação/ Trabalho

Como

Elaborar ações diante de
demandas apresentadas pelo CT ao CMDCA
(Relatório de Violações
no SIPIA), incluindo-as no
Orçamento Público

Organizar o processo
de trabalho para incluir
ações coletivas, além do
atendimento de casos
individuais

Ação

Próprio
Vinculado

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Recurso

CMDCA
CT
Outras Secretarias

CT
SAS
SS
SEC

CMDCA
SAS

Conselho Tutelar
CMDCA
SAS

CT
Comissão de
Políticas Públicas e Apoio
ao Conselho
Tutelar

Responsável

Melhoria do
acesso à informação, tanto para
os membros do
SGDHCA quanto
para a população
em geral

Fortalecimento
do trabalho em
rede favorecendo
o trabalho preventivo

Ação conjunta em
prol da criança e
adolescentes

Solução de demandas pendentes no Relatório
de Violações

Plano de Trabalho
Sistematizado

Resultado

Curto

Curto

Curto

Curto

Curto

Prazo

Proteção e Defesa
dos Direitos

Gestão da Política
Nacional dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes

Proteção e Defesa
dos Direitos

Proteção e Defesa
dos Direitos

Proteção e Defesa
dos Direitos

Eixos

183

Oficiar a necessidade desta agenda de monitoramento com o Ministério Público e Poder
Judiciário

Reunir com o MP e PJ
para discussão do fluxo
de informações sobre o
processo de devolução
das providências tomadas
em relação às violações
dos direitos individuais e
coletivos, das crianças e
adolescentes do município

Definir o fluxo de informações sobre o
processo de devolução das providências
tomadas em relação às violações dos direitos
individuais e coletivos

Como

Ação

Próprio

Recurso

CT

Responsável

Retorno dos casos
encaminhados à
referida instância

Resultado

Curto

Prazo

Gestão da Política
Nacional dos Direitos Humanos

Eixos

184

Ofertar o SCFV para crianças de 0
a 6 anos em todos os territórios
que apresentem a demanda

Fortalecer o acompanhamento
das famílias por meio do PAIF,
visando a prevenção de situações de violação de direitos,
da dependência química e da
criminalidade

Reestruturar o CRAS Leste/
Núcleo Macuco para oferta dos
serviços socioassistenciais às
famílias do território

Garantir os recursos humanos
necessários ao bom funcionamento dos serviços ofertados no
CRAS e no CREAS, respeitando
no mínimo o estabelecido pela
NOB-RH-SUAS

Ação

Como

Ampliar gradativamente a oferta,
tomando como referência o número de
crianças e adolescentes do Programa
Bolsa Família

Identificar nos territórios a existência
de demanda para oferta do SCFV

Criar grupos de famílias com a vivência
de violação de direitos, dependência
química e criminalidade

Priorizar famílias com a presença de
crianças e adolescentes

Reformular as metodologias de atendimentos individualizados e de grupos

Reordenar os serviços ofertados no
CRAS

Garantir recursos humanos necessários

Reformar e adequar a estrutura física

Fazer a articulação técnica e política
necessária para a garantia das equipes
nos serviços

Realizar concurso e/ou processo seletivo, mantendo cadastro de reserva para
o caso de substituição

1.3.1. Plano Assistência Social

1.3. Plano Políticas Sociais

Vinculado

Vinculado

Próprio
Vinculado

Próprio
Vinculado

Recurso

SAS

SAS

SAS

SAS
CMAS

Responsável

100% dos territórios que
apresentem demanda
ofertando SCFV para crianças de 0 a 6 anos

100% das famílias acompanhadas no PAIF com
vínculos e função protetiva fortalecidos

100% do CRAS Leste/ Núcleo Macuco reestruturado

100% dos serviços ofertados nos CRAS e no CREAS
com equipes suficientes
para atendimento das
demandas

Resultado esperado

Curto

Curto

Curto

Curto

Prazo

Promoção dos
Direitos de
Crianças
e Adolescentes

Promoção dos
Direitos de
Crianças
e Adolescentes

Promoção dos
Direitos de
Crianças
e Adolescentes

Promoção dos
Direitos de
Crianças
e Adolescentes

Eixo

185

Garantir o acompanhamento e a intervenção do técnico responsável pelo
SCFV junto aos grupos da rede socioassistencial pública e privada

Inserir o público prioritário nos SCFV
da rede pública ou privada

Identificar o público prioritário em
atendimento e acompanhamento pela
rede socioassistencial pública e privada

Garantir equipe suficiente para cumprir
a meta pactuada com o MDS e a ampliação gradativa da oferta do SCFV

Realizar planejamento das atividades
com a participação das crianças e
adolescentes

Ofertar atividades que atendam aos
anseios do público alvo

Ampliar gradativamente a oferta,
tomando como referência o número de
crianças e adolescentes do Programa
Bolsa Família

Reordenar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos
territórios

Como

Vinculado

Vinculado

Recurso

SAS

SAS

Responsável

Considera-se público prioritário segundo a RESOLUÇÃO Nº 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013, Art. 3º.

Garantir a inserção do público
prioritário1 no SCFV, conforme
meta pactuada com o MDS

Fortalecer a oferta do SCFV para
crianças e adolescentes de 6 a 17
anos

Ação

100% do público prioritário inserido no SCFV, tendo
como referência a meta
pactuada com o MDS

100% das crianças e
adolescentes identificados
no Programa Bolsa Família
atendidas pelo SCFV

Resultado esperado

Curto

Curto

Prazo

Promoção dos
Direitos de
Crianças
e Adolescentes

Promoção dos
Direitos de
Crianças
e Adolescentes
Protagonismo
Participação de
Crianças
e Adolescentes

Eixo

186

Estabelecer a articulação da Rede
Socioassistencial de Proteção
Social Básica (pública e privada),
tendo como ponto focal os CRAS

Garantir o acompanhamento
pelo PAIF, das crianças e adolescentes identificadas por meio do
BPC na Escola

Ação

Definir agenda periódica de reunião
com a rede

Desenvolver estratégias para fortalecimento do vínculo SUAS da rede
privada

Estabelecer contatos, alianças, fluxos
de informações e encaminhamentos
entre os CRAS e as demais unidades de
proteção social básica do território

Realizar o mapeamento da rede

Garantir o coordenador no CRAS

Realizar a articulação com a Comissão
Intersetorial do BPC na Escola

Equipar os CRAS com os recursos necessários para o acompanhamento das
pessoas com deficiência

Realizar anualmente a aplicação dos
questionários

Designar um profissional específico
para este acompanhamento nos CRAS

Como

Municipal

Vinculado

Recurso

SAS

SAS

Responsável

100% da articulação da
Rede Socioassistencial de
PSB referenciada aos CRAS

10% das crianças e adolescentes identificadas
por meio do BPC na Escola
inseridas no acompanhamento do PAIF, ampliando
gradativamente até 100%
no prazo de 10 anos

Resultado esperado

Curto

Curto

Prazo

Promoção dos
Direitos de
Crianças
e Adolescentes

Promoção dos
Direitos de
Crianças
e Adolescentes

Eixo

187

Garantir às crianças e adolescentes em acolhimento institucional
a efetivação do direito à convivência familiar e comunitária

Ofertar cursos de qualificação
profissional para adolescentes
de 16 a 18 anos, acompanhados
pela Assistência Social

Ação

Realizar o apoio técnico e monitorar os
Serviços de Acolhimento

Repassar mensalmente os valores estabelecidos no convênio com os Serviços
de Acolhimento Institucional para
Crianças e Adolescentes

Assegurar capacitação continuada dos
profissionais que atuam nos serviços
de acolhimento institucional

Manter o repasse financeiro suficiente
para a oferta do Serviço de Acolhimento

Acolher nas unidades do município,
todas as crianças e adolescentes de
Timóteo que estão com medida protetiva de acolhimento institucional

Mobilizar e inserir os adolescentes
acompanhados pela assistência social
nos cursos

Viabilizar a oferta de cursos de qualificação que atendam ao perfil dos
adolescentes acompanhados pela
assistência social

Pactuar com o MDS cursos profissionalizantes por meio do PRONATEC-FIC
que atendam ao perfil dos adolescentes acompanhados pela Assistência
Social

Organizar assembleias de adolescentes e famílias para definição de cursos
profissionalizantes de interesse

Como

Próprio
Vinculado

Vinculado

Recurso

SAS

SAS

Responsável

100% dos Serviços de
Acolhimento Institucional
ofertados com qualidade e
com redução no índice de
acolhimento e ampliação
do índice de reintegração
familiar

10% dos adolescentesacompanhados pela
assistência social inseridos
anualmente em cursos de
qualificação, ampliando-se
o percentual gradativamente

Resultado esperado

Médio

Curto

Prazo

Proteção e
Defesa dos
Direitos

Protagonismo e
Participação da
Criança e
do Adolescente

Promoção dos
Direitos de
Crianças
e Adolescentes

Eixo

188

Fortalecer o trabalho intersetorial entre Assistência Social,
Saúde e Educação no acompanhamento das condicionalidades
do Programa Bolsa Família

Monitorar, assessorar e avaliar os
planos de trabalho e a execução
orçamentária da rede socioassistencial

Ação

Organizar as secretarias para o atendimento de suas competências

Elaborar plano de ação Intersetorial
para melhorar os indicadores

Garantir a reunião periódica da Comissão Intersetorial do PBF

Articular entre CMAS e SAS

Definir cronograma de monitoramento

Como

Vinculado

Próprio
Vinculado

Recurso

SAS
SS
Secretaria
Executiva

CMAS
SAS

Responsável

Ampliação do acompanhamento dos beneficiários nas respectivas políticas pública

Melhoria da qualidade do
atendimento

Resultado esperado

Curto

Curto
Médio
Longo

Prazo

Gestão da
Política
Nacional
dos Direitos Humanos de
Crianças
e Adolescentes

Gestão da
Política
Nacional
dos Direitos Humanos de
Crianças
e Adolescentes

Eixo

189

Garantir a elevação
dos resultados do
SIMAVE no município

Garantir que o currículo básico comum
(CBC) seja cumprido
na rede municipal

Garantir acessibilidade nas escolas

Universalizar a Educação Infantil de zero
a cinco anos com
qualidade

Melhorar os níveis de
aprendizagem

Ação

Como

Estabelecer um prêmio produtividade na
rede municipal nos moldes do Estado

Realizar avaliações de desempenho periódicas, cruzando-as com os resultados obtidos
pela escola

Manter os resultados dos indicadores e avaliações externas acima das médias estaduais
e federal

Readequar os currículos escolares, bem
como o PPP

Implantar políticas de valorização de professores

Promover formação continuada de professores

Adequar os espaços físicos das escolas

Ampliar o atendimento das creches e pré-escolas com a construção de novas unidades

Ampliar as vagas públicas de 0 a 3 anos de
idade

Garantir o atendimento de tempo integral,
em especial de 4 a 5 anos

Incluir no currículo atividades que atendam
os diversos tipos de inteligência (teatro,
música, esportes, trabalhos de campo, entre
outros)

Capacitar os docentes em novas metodologias de ensino e no uso das novas tecnologias

1.3.2. Plano Educação

Vinculado
Próprio

Vinculado
Próprio

Vinculado
Próprio

Vinculado
Próprio

Vinculado
Próprio

Recurso

SEC
SRE

SEC
SRE

SEC
SOSUMA

SEC
SEC
SOSUMA

SEC
SRE

Responsável

Elevação do índice
nas avaliações sistêmicas

CBC implantado em
todas as escolas Currículos adequados à
comunidade escolar

Melhoria da acessibilidade da escola
100% das escolas
com acessibilidade

Municipalização das
creches e 100% da
demanda atendida

Ampliação de 60%
das escolas no nível
de proficiência avançado

Resultado esperado

Médio

Médio

Curto

Médio

Curto

Prazo

Promoção
dos Direitos
de Crianças e
Adolescentes

Promoção
dos Direitos
de Crianças e
Adolescentes

Promoção
dos Direitos
de Crianças e
Adolescentes

Promoção
dos Direitos
de Crianças e
Adolescentes

Promoção
dos Direitos
de Crianças e
Adolescentes

Eixo

190

Combater formas de
descriminação

Abolir a evasão
escolar

Tratar os resultados
da escola junto à
equipe traçando
metas de melhoria

Ação

Implantar Projetos Pedagógicos

Implantar a escola de Pais

Investir em formação continuada de professores

Valorizar os profissionais da educação

Melhorar a infraestrutura das escolas

Desenvolver o trabalho pedagógico por
meio de metodologias de projetos de trabalho

Implantar a Escola de Pais

Investir em formação continuada de professores

Acionar os colegiados como órgãos de participação democrática e compromisso com a
qualidade da educação

Promover formação continuada de professores

Divulgar os dados para a população

Capacitar a comunidade escolar para o alcance das metas estabelecidas

Como

Próprio

Vinculado
Próprio

Vinculado
Próprio

Recurso

SEC

SEC

SEC

Responsável

Respeito à diversidade

Fluxo escolar na
idade certa
Crianças e adolescentes frequentando
escolas

Elevação do índice
nas avaliações sistêmicas

Resultado esperado

Curto

Curto

Curto

Prazo

Proteção e
Defesa dos
Direitos

Proteção e
Defesa dos
Direitos

Promoção
dos Direitos
de Crianças e
Adolescentes

Eixo

191

Desenvolver programa de promoção à saúde nas UBS/ESF de
acompanhamento e orientação aos
adolescentes

Reduzir a taxa de gravidez na adolescência e de DST - AIDS

Reduzir o índice de mortalidade de
crianças

Ação

1.3.3. Plano Saúde

Capacitar os profissionais para desenvolvimento de ações voltadas ao enfrentamento dos problemas vivenciados por
este público

Sensibilizar os profissionais para necessidade de reservar horário diferenciado
na agenda da unidade para atendimento
aos adolescentes

Envolver os adolescentes no planejamento dessas ações

Desenvolver campanhas de promoção
à saúde e prevenção a DST- AIDS e de
prevenção à gravidez precoce

Captar precocemente as gestantes por
meio da busca ativa e garantia de pré-natal

Melhorar o acompanhamento das gestantes e crianças nos primeiros dias de
vida

Como

Próprio

Próprio

Próprio

Recursos

SS
Gestores da
SS e consultores especializados em
saúde dos
adolescentes

SS

SS

Responsável

Profissionais sensibilizados para a necessidade
de atendimento diferenciado aos adolescentes
Atendimento diferenciado aos adolescentes
Curso de capacitação
voltado para saúde dos
adolescentes realizado

Redução do número de
adolescentes grávidas
e de adolescentes com
DST

Adolescentes conscientizados sobre os problemas de saúde mais
prevalentes entre eles e
sobre DST - AIDS

Redução da mortalidade
infantil
Programa de acompanhamento às gestantes
e às nutrizes

Resultado esperado

Curto

Curto

Curto

Prazo

Proteção e
Defesa dos
Direitos

Protagonismo de
Criança e
Adolescente

Proteção e
Defesa de
Direitos

Proteção e
Defesa de
Direitos

Eixos
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Implantar o CAPSI – Centro de Atenção Psicossocial Infantil, no município para atendimento dos municípios de Timóteo, Marliéria, Antônio
Dias, Pingo D’água e Dionísio

Implementar a escovação dental
supervisionada nas escolas

Monitorar as campanhas educativas
nas escolas, por meio do Programa
Saúde na Escola, sobre procedimentos básicos de higiene e sobre
alimentação saudável

Identificar as crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade

Ação

Efetivar a pactuação com o Estado

Compor e capacitar a equipe de Saúde
Bucal do município

Adquirir materiais para realização da
atividade

Apoiar as campanhas educativas

Monitorar os casos identificados

Realizar atividade educativa nas escolas
públicas e privadas sobre alimentação
saudável e prática de atividade física

Próprio da
SMS

Identificar as crianças com sobrepeso e
obesidade utilizando a base de dados do
Programa Saúde na Escola e do Projeto
de Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde

Próprio
Vinculado

Próprio

Próprio

Vinculado
do Projeto
Saúde na
Escola e
de Fortalecimento
das Ações
de Vigilância em
Saúde

Recursos

Como

SS

CEO
SS

SS

SS

Responsável

Acompanhamento e
tratamento das crianças
e adolescentes em sofrimento mental

Redução do número
médio de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados, aos 12
anos de idade (CPOD)

Manutenção do funcionamento do Programa

Crianças com sobrepeso
e obesidade da rede de
ensino identificadas e
acompanhadas

Resultado esperado

Curto

Curto

Curto

Curto

Prazo

Promoção
dos Direitos
de Crianças
e Adolescentes

Promoção
dos Direitos
de Crianças
e Adolescentes

Promoção
dos Direitos
de Crianças
e Adolescentes

Promoção
dos Direitos
de Crianças
e Adolescentes

Eixos
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Realizar levantamento criterioso pelas UBS, junto à população atendida,
priorizando as informações referentes à faixa etária, etnia, gênero, tipo
de deficiência, moradia, situação
sócio econômica para encaminhamento a atendimento das políticas
públicas afins (educação, saúde,
assistência social)

Ampliar as Equipes do NASF-Núcleo
de Apoio à Estratégia de Saúde da
Família para outras Unidades de
Saúde

Realizar tratamento e atividades
educativas e de prevenção contínuas antitabagismo, uso de álcool
e outras drogas para crianças e
adolescentes

Ação

A partir dos dados existentes nas UBS e
por busca ativa realizada pelos agentes
de saúde

Fazer projeto de implantação das equipes no território

Articular o SGDHCA para ações educativas e de prevenção, como por exemplo: criar espaços de cultura esporte e
lazer em bairros periféricos, implantar a
educação em tempo integral, implantar a
escola de pais, fortalecer o PROERD, criar
programas de geração de emprego e
renda, entre outros

Fazer diagnóstico mapeando os casos e
ofertar o tratamento

Envolver crianças e adolescentes no
planejamento das ações

Desenvolver campanhas educativas e
preventivas sobre os malefícios do uso
do tabaco, álcool e outras drogas

Como

Próprio

Vinculado

Próprio
Vinculado
Próprio

Recursos

SS
SAS
SEC

SS

SS
SEC
SGDHCA

Responsável

Cadastramento confiável que caracterize os
percentuais reais quanto
aos tipos de deficiência,
grau de dependência
das crianças e adolescentes de Timóteo, para
que assim haja a aplicação necessária e correta
dos recursos

Implantação de mais
duas equipes do NASF

Tratamento e prevenção
do uso/abuso de álcool
e outras drogas.

Prevenção de agravos
à saúde das crianças e
adolescentes advindos
do uso do tabaco, do álcool e de outras drogas

Resultado esperado

Curto

Médio

Curto

Prazo

Promoção
dos Direitos
de Crianças
e Adolescentes

Promoção
dos Direitos
de Crianças
e Adolescentes

Protagonismo de
Criança e
Adolescente

Promoção
dos Direitos
de Crianças
e Adolescentes

Eixos

194

Captar recursos em nível
federal e estadual

Elaborar, realizar e divulgar uma programação de
atividades, envolvendo os
grupos, artistas, academias,
entre outros

Implementar atividades culturais, esportivas e de lazer nas
praças do município

Cadastrar projetos esportivos nos programas do
governo federal e estadual

Reativar o ginásio coberto para
práticas esportivas

Potencializar e qualificar os
procedimentos de financiamentos para projetos

Próprio

Vinculado

Próprio

Próprio

Garantir recurso financeiro
no orçamento público
Mobilizar as escolas
Estabelecer um calendário

Realizar jogos escolares, envolvendo os anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio

Criar o fundo municipal do
esporte
Buscar parceiras com empresas privadas

Próprio
Vinculado

Garantir recurso financeiro
no orçamento público

Reformar e construir o mobiliário
público de Cultura, Esporte e Lazer (quadras, praças e campos),
respeitando a acessibilidade

Recurso

Como

Ação

1.3.4. Plano Cultura, Esporte e Lazer

SEC

SPG
SOSUMA
SEC

Melhoria da ocupação
das praças
Lazer, esporte e cultura
para a comunidade em
geral

Melhoria de qualidade
de vida

Intercâmbio intermunicipal

Recursos financeiros
suficientes para financiamentos de atividades
esportivas

Integração entre as
escolas e alunos
Acesso às atividades
esportivas

SEC
PDDE
Parceria Governo
Federal

SEC
LAD
Entidades sociais
COMDEL

Ocupação e preservação dos equipamentos
pela comunidade e
grupos organizados

Resultado esperado

SEC
Sociedade civil organizada

Responsável

Médio

Médio
Longo

Curto

Curto

Curto

Prazo

Protagonismo de
criança e adolescente

Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes

Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes

Gestão da Política
Nacional dos
Direitos Humanos de Criança e
Adolescentes

Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes

Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes

Eixos
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Ampliar a oferta de educação
em tempo integral em todas as
escolas

Ofertar espaços adequados à
prática de cultura, esporte e
lazer, desenvolvendo programas
e projetos voltados ao protagonismo, autonomia e conscientização política de crianças e
adolescentes

Viabilizar a realização de olimpíadas estudantis, com ênfase em
diferentes modalidades

Capacitar os responsáveis diretos
pelos trabalhos sociais em atividades de esporte

Incentivar e apoiar grupos
de dança e outras expressões artísticas
Rrealização de torneios e
gincanas culturais

Construir novas praças
Revitalizar as praças e quadras escolares existentes

Organizar e coordenar um
cronograma das atividades

Garantir recursos no orçamento público

Realizar palestras e cursos de
capacitação sobre motivação, treinamentos e outros

Divulgar as ações dos Conselhos
Incentivar maior participação da sociedade civil nos
conselhos

Articular com o governo
federal
Fortalecer o Programa de
Educação em Tempo Integral

Potencializar as aulas de Educação Física nas escolas

Fortalecer o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural e o Conselho Municipal de Desportos e
Lazer - COMDEL

Próprio
Vinculado

Investir em equipamentos e
materiais esportivos
Propiciar a formação continuada dos professores

Próprio
Vinculado

Próprio
Vinculado

Próprio
Vinculado

Próprio

Vinculado

Próprio

Recurso

Como

Ação

SEC

SEC
LAD

SEC
COMDEL

SEC

SEC
SRE

SEC
SRE

Responsável

- Melhoria da qualidade
de vida

Integração entre crianças e adolescentes
Acesso às atividades
esportivas

Excelência no serviço
prestado e segurança
emocional dos responsáveis

Melhoria na qualidade
de vida
Participação qualificada
dos conselheiros

Formação integral do
ser humano

Melhoria na qualidade
de vida

Alunos mais interessados em praticar esportes

Resultado esperado

Médio

Curto

Curto

Curto

Médio
Longo

Médio

Prazo

Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes
Protagonismo de
crianças e adolescentes

Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes

Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes

Controle Social
da Efetivação dos
Direitos

Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes

Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes

Eixos
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Próprio
Vinculado

Mobilizar os órgãos pertinentes para viabilizar a ação

Mobilizar os órgãos pertinentes para viabilizar a ação

Mobilizar os órgãos pertinentes para viabilizar a ação

Mobilizar os órgãos pertinentes para viabilizar a ação

Criar espaço adequado para acautelamento do adolescente antes e
depois do julgamento

Implantar Defensoria Pública especializada para Infância e Juventude

Implantar equipe técnica multidisciplinar na Vara da Infância e Juventude e Ministério Público para atendimento às demandas da infância e
juventude

Implantar equipe da Polícia Militar
específica e em número suficiente
para atendimento a demandas da
infância e juventude

Vinculado

Próprio

Vinculado

Próprio

Vinculado

PMMG

Órgãos de
Defesa Social
e Garantia de
Direitos

Órgãos de
Defesa Social
e Garantia de
Direitos

Garantia de atendimento exclusivo e prioritário a crianças e
adolescentes

Órgãos de
Defesa Social
e Garantia de
DireitosSecretaria Estadual de Defesa
Social

Próprio

Melhoria na oferta dos serviços a
esse público

CMDCA
SAS
Órgão Executivo

Garantir atendimento exclusivo
e prioritário a crianças e adolescentes

Maior eficiência no atendimento

Garantia de atendimento exclusivo e prioritário a crianças e
adolescentes

Maior integração entre os órgãos

Próprio
Vinculado

Rede interligada que permita
mapear os casos de violações/infrações e encaminhamentos

Resultado esperado

Adequar/ampliar funcionamento da oferta do serviço
de medidas socioeducativas
em meio aberto

CMDCA
SAS
Órgão Executivo

Responsável

Adequar infraestrutura e logística de
atendimento a adolescentes autores
de atos infracionais

Recurso

Próprio
Vinculado

Como

Recomendar aos órgãos PM,
PC e Promotoria/Juizado a
análise de viabilidade e a
implementação deste

Implantar um sistema interligado de
informações entre os órgãos de defesa social, visando maior eficiência na
aplicação das medidas sócio educativas e acompanhamento de adolescentes autores de atos infracionais

Ação

1.3.5. Plano Sistemas de Segurança Pública e de Justiça

Médio
Longo

Médio
Longo

Médio
a
Longo

Curto

Curto

Curto

Prazo

Proteção e
Defesa de
Direitos

Proteção e
Defesa de
Direitos

Proteção e
Defesa de
Direitos

Proteção e
Defesa de
Direitos

Proteção e
Defesa de
Direitos

Proteção e
Defesa de
Direitos

Eixos
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Criação de um sistema
informatizado, único, com
alimentação e atualização
constante

Propor aos órgãos do Sistema de Segurança e Justiça – Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder
Judiciário – a criação de um banco
de dados integrado, com informações detalhadas do adolescente em
conflito com a lei, que retrate seu
perfil em seus vários aspectos, como
escolaridade, se possui deficiência e
outros.

Ampliar e implementar trabalhos
de conscientização e reeducação
voltada ao resgaste de valores éticos,
morais, solidariedade e cidadania de
deveres

Estudantes, jovens e pais,
campanhas cíclicas focadas
em despertar e incentivar
prática de bons valores

Movimento continuado de
educação aos vários grupos

Elaboração de um plano de
ação entre polícias e conselhos de políticas públicas

Adequar/ampliar funcionamento da oferta do serviço

Adequar infraestrutura da Polícia
Civil para atendimento especializado a adolescentes autores de ato
infracional, considerando que não
existe delegacia específica para
atendimento a demandas da criança
e adolescente

Reforçar segurança pública em todos
os espaços públicos do município,
inclusive com a indicação de vigias
nas escolas, nos três turnos

Como

Ação

Próprio
Vinculado

Próprio
Vinculado

Vinculado

Vinculado

Próprio

Recurso

Governos /Iniciativa privada

Poder Executivo
Polícias Civil e
Militar
Conselhos
de políticas
públicas

Poder Público
Estadual
PMMG
PCMG
MP
PJ

PCMG

Responsável

Ação preventiva com reflexo na
redução significativa dos eventos
e incidentes criminais

Garantia de maior segurança de
crianças adolescentes, em especial, na escola

Garantia de diagnóstico mais
completo e atualizado sobre esse
público

Maior agilidade, ações eficientes
e eficazes na identificação dos
envolvidos em infrações

Garantia de atendimento exclusivo e prioritário a crianças e
adolescentes

Resultado esperado

Médio
Longo

Curto

MédioLongo

Médio
Longo

Prazo

Proteção e
Defesa de
Direitos

Proteção e
Defesa de
Direitos

Proteção e
Defesa de
Direitos

Proteção e
Defesa de
Direitos

Eixos
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Recurso

Próprio
Vinculado

Como

Potencializar e estabelecer
número de campanhas
próprias ou em parceria com
o SGDHCA e empresas privadas do município e região
a serem realizadas durante
o ano

Ação

Implementar campanhas educativas
para prevenção de acidentes de trânsito com crianças e adolescentes
PMMG

Responsável

Redução de acidentes de transito
com crianças e adolescentes

Resultado esperado

Curto

Prazo

Proteção e
Defesa de
Direitos

Eixos
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Mobilizar para a criação de
grupamento especial para
atendimentos às crianças
e adolescentes vítimas de
violações e autores de atos
infracionais

Implantar o SINASE no
município

Mobilizar ações para a criação
da Vara da Infância

Fiscalizar, em nível municipal,
a fim de combater exploração
e abuso sexual e trabalho
infanto-juvenil

Ação

Reunir com comandante responsável pela PMMG
local

Promover reuniões com todos os segmentos do
SGDHCA

Realização de Seminários sobre a o SINASE

Encaminhar ao TJ um documento com as constatações do Plano Decenal que demonstram a
necessidade da criação dessa Vara

Disponibilizar número de disque denúncia

Realizar campanhas de conscientização e sensibilização da população

Estabelecer parcerias com Ministério Público
para fortalecimento do processo de fiscalização e
criminalização dos envolvidos

Criar estratégias para fiscalização de espaços
públicos e privados

Como

Próprio

Vinculado

Próprio

Próprio
Vinculado

Recursos

PMMG
CT
CMDCA

CT
CMDCA

CT
CMDCA
Outros membros
da rede de defesa
da criança e adolescência

CT
PJ
MP
PMMG
PCMG - Conselhos de Políticas
Públicas ONGs

Responsável

Aumento da prevenção e maior proximidade com o público
alvo

Garantia da execução das medidas
socioeducativas

Diminuição dos índices de criminalidade
entre os adolescentes

Criação da Vara da
Criança e Adolescente em Timóteo

Diminuição dos
casos recorrentes e
aumento de denúncias (num primeiro
momento)

Resultado

Curto

Médio

Curto
Médio

Médio

Prazo

Eixo

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Promoção dos
Direitos
de Crianças e
Adolescentes

1.4. Plano Intersetorial a partir do Mapeamento de Violações que se apresentam no Conselho Tutelar e nas Políticas Sociais

200

Reordenar o SMSE em Meio
Aberto (LA e PSC)

Priorizar o acesso das crianças
e adolescentes encaminhadas
pelo Conselho Tutelar aos
programas das organizações
não governamentais

Definir processos e métodos de trabalho

Organizar e articular a rede parceira e os órgãos
do SGDHCA

Garantir a equipe mínima exclusiva para o Serviço, conforme especificações da Lei nº 12.594
(SINASE)

Solicitar os registros dos referidos programas,
cadastrá-los no SIPIA para efetivar a aplicação
das medidas de proteção

Criar um documento demonstrando o alto
índice de violações ocorrido no período de férias
escolares

Próprio
Vinculado

Próprio

Próprio
Vinculado

Vinculado

Elaborar documento a ser enviado para a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Secretaria
Estadual de Segurança Pública, constando o
plano decenal, com as fragilidades encontradas nessa área, sugerindo a implantação dessa
delegacia

Mobilizar para a criação de
Delegacia especializada
(Municipal ou Regional) no
atendimento a crianças e
adolescentes

Propor ações recreativas (dentro e fora do ambiente escolar)
nos meses de fevereiro, julho e
dezembro

Recursos

Como

Ação

SAS

CMDCA
CT

CT
CMDCA
SS
SEC
SAS

PCMG
CT
CMDCA

Responsável

Reordamento Gradativo do SMSE em
Meio Aberto

Garantia da convivência comunitária
e o acesso a outros
direitos

Redução dos índices
de violações nos
períodos de férias
escolares

Humanização do
atendimento da
criança e do adolescente, vítimas de
violências e autores
de ato infracional

Resultado

Curto

Curto
Médio

Curto

Curto

Prazo

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Eixo

201

Reordenar o Serviço de Proteção Social Especial às Pessoas
com Deficiência e suas famílias

Elaborar o Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo

Fortalecer o acompanhamento
do PAEFI (criança, adolescente
e suas famílias), com vistas à
superação da violência e do
fortalecimento de sua capacidade protetiva

Ação

Garantir o atendimento conforme Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais

Elaborar o Plano de Reordenamento

Definir as ações a serem implementadas para
organizar o atendimento

Realizar o diagnóstico municipal relacionado aos
adolescentes autores de ato infracional

Articular todos os atores do SGDHCA

Articular a rede para retaguarda nos casos mais
complexos que demandem atendimento de outros órgãos e/ou outras políticas públicas (saúde,
habitação, educação e outras.)

Criar estratégias para ampliar a adesão dos usuários aos atendimentos ofertados

Reformular as metodologias de atendimentos
individualizados e de grupos

Garantir equipe técnica para o serviço

Como

Próprio
Vinculado

Próprio
Vinculado

Próprio
Vinculado

Recursos

SAS

SAS
CMDCA
CMAS

SAS

Responsável

Reordenamento de
100% do Serviço de
Proteção Social Especial à Pessoa com
Deficiência e suas
famílias

Plano elaborado e
contribuindo para
diminuir, progressivamente a cada
ano, o índice de
adolescentes autores
de ato infracional no
município

50% das crianças,
adolescentes e suas
famílias acompanhadas pelo PAEFI
apresentando superação da situação de
violência, ampliando
essa meta progressivamente a cada ano

Resultado

Curto

Curto

Médio

Prazo

Gestão da
Política
Nacional dos
Direitos
Humanos de
Crianças
e Adolescentes

Gestão da
Política
Nacional dos
Direitos
Humanos de
Crianças
e Adolescentes

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Eixo

202

Realizar campanhas educativas de enfrentamento ao
trabalho infantil

Criar e desenvolver serviços de
orientação, apoio educação
familiar

Criar um Programa de Combate à Violência Sexual

Humanizar a Polícia Militar

Ação

Fomentar e incentivar a ampliação do universo
de conhecimentos da criança e do adolescente,
por intermédio de atividades culturais, desportivas e de lazer, no período complementar ao
do ensino regular (Jornada Ampliada/Ensino
Integral)

Criar campanhas educativas e de informação à
população sobre trabalho infantil

Monitorar e avaliar os resultados.

Capacitar os agentes envolvidos

Identificar, sensibilizar e envolver as famílias

Articular junto à SAS para envolver outras políticas para contribuir com a proposta

Capacitar os profissionais envolvidos em cada
etapa do trabalho

Estabelecer fluxo de notificação e atendimento a
vítimas de violência/abuso sexual, definindo

Criar campanhas educativas e de informação à
população sobre violência sexual, denúncias a
agressores e procedimentos às vítimas
porta de entrada dos casos

Promover ações conjuntas entre Polícia Militar e
Educação

Desenvolver ações de formação continuada da
Polícia Militar

Como

Próprio
Vinculado
Próprio

Próprios
Vinculado

Próprio
Vinculado

Próprio
Vinculado

Recursos

SAS
SE
SS
SPG
CMAST
CMDCA
CT
MP
ONG’s

SAS
SS
SE
ONG’s

SS
SAS
SEC
ONG’s

PM
SG

Responsável

Erradicação do trabalho Infantil

Redução dos casos
de maus tratos:
violência física ou
psicológica, abandono e negligência

Sensibilização da população como combater e denunciar a
violência sexual
Organização e
desenvolvimento
dos processos de trabalho assistenciais às
vítimas de violência
sexual e agressores

Relação adequada
da Polícia Militar e
população

Resultado

Curto

Curto

Curto

Médio

Prazo

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Eixo

203

Proporcionar atividades complementares ao horário escolar
para crianças e adolescentes

Implantação do CAPSI – Centro de Atenção Psicossocial
Infantil no município para
atendimento à microrregião
de saúde de Coronel Fabriciano/Timóteo

Fomentar e Ampliar o Programa Jovem Aprendiz

Ação

Monitorar e avaliar os resultados

Envolver os agentes locais e parceiros potenciais
Solicitar a ampliação das escolas de tempo
integral

Identificar e criar espaços para atividades de cultura, esporte e lazer e cursos profissionalizantes

Efetivação da pactuação com o Estado

Identificar junto ao SENAI e SENAC as possibilidades de ampliação do atendimento e rever os
critérios para acesso ao programa

Como

Próprio
Vinculado

Próprio
Vinculado

Próprio
Vinculado

Recursos

SEC
SAS
ONG’s

SS
SES

SAS
SE
SS
SPG
CMAST
CMDCA
CT
SENAI e SENAC

Responsável

Redução de tempos
e ambientes ociosos
e violentos na vida
das crianças e adolescentes

Crianças e adolescentes em contato
com ambientes mais
formativos, educativos e criativos

Acompanhamento
e tratamento das
crianças e adolescentes com sofrimento mental

Estruturação do processo de inclusão/
acesso ao Programa

Erradicação do
trabalho ilegal de
adolescentes

Resultado

Curto

Médio

Curto

Prazo

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Proteção
e Defesa
dos
Direitos

Eixo
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