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PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

APRESENTAÇÃO-

O Plano Municipal de Prevenção à violência contra Criança e Adolescente de Cedral, é

um marco na política de garantia de direitos da Criança e do Adolescente do município. Antes

não havia  documentos específicos  para garantir  ações de prevenções de forma estratégica,

integrada e intersetorial contra violência de Criança e de Adolescente.

O Plano Municipal, apesar de finalizado, retoma ainda algumas discussões, passando

a ser revisado pelo Colegiado e por toda rede intersetorial.

O Plano é formado por eixos temáticos, sendo: 

Eixo I- Atendimento Integral;

Eixo II- Defesa e Responsabilização;

Eixo III- Garantir a proteção jurídica e social às Crianças e Adolescentes vítimas de violência;

Eixo IV- Protagonismo Juvenil;

Eixo V-  Prevenção;

Eixo VI- Formação e Qualificação;

Eixo VII- Comunicação, Mobilização e Articulação;



Eixo VIII- Orçamento;

Eixo IX-  Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal.

EIXO I- ATENDIMENTO INTEGRAL

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
- Realizar 
atendimentos 
Especializados para 
Criança e 
Adolescente sob 
suspeita ou 
confirmação de 
violência.

- Melhoria na 
qualidade de vida da 
Criança e 
Adolescente;
- Agilidade no 
atendimento

-Número de 
atendimentos 
realizados

2021/2030

- Incluir Crianças e 
Adolescentes vítimas 
de violência em 
programas e projetos 
sociais.

- Evitar novas 
violações de direitos

-Número de 
acompanhamento 
familiar

2021/2030

-Implantação do 
CREAS

- Ampliar o 
atendimento à 
Criança e 
Adolescente vítima de
violência

-Número de Crianças 
e Adolescentes 
atendidos

2024/2030

- Atendimento 
especializado aos 
agressores de 
maneira 
interdisciplinar

- Ampliar os serviços 
socioassistenciais, 
em conformidade 
com a Resolução 
CNAS nº 109/2009

2021/2030

-Ampliar ações de 
justiça restaurativa no
município

-Criar núcleos de 
atendimentos

- Número de casos de
violência contra  
Criança e 
Adolescente

2022/2030



EIXO II- DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
-Garantir reuniões 
bimestrais do 
colegiado de 
prevenção à violência
à Criança e 
Adolescente

-Incentivar a criação 
de leis e normas 
municipais

- Aumento de 
reuniões do 
Colegiado 2021/2030

- Realizar audiências 
públicas na Câmara 
de vereadores  
buscando apoio para 
aprovação de novos 
projetos para infância 
e adolescente

- Criação de novas 
Leis Municipais

-Número de reuniões 
e audiências públicas

2022/2030

EIXO III- GARANTIR A PROTEÇÃO JURÍDICA E SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
- Fortalecer o 
aparelhamento do 
Conselho Tutelar de 
Cedral

-Fortalecer o 
Conselho Tutelar

- Número de 
notificações de 
violência contra 
Criança e 
Adolescente

2022/2030

EIXO IV- PROTAGONISMO JUVENIL

Objetivo 1- Garantir nos espaços de construção, discussão, avaliação e deliberação das 
Políticas Públicas direcionadas às crianças e adolescentes

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
1.0 Promoção para 
participação ativa de 

 Inserção de no 
mínimo 10% do 

Número de 
adolescentes 



adolescentes nos 
processos de 
preparação e 
realização das 
Conferências 
Municipais no campo 
das políticas públicas 
setoriais, sobretudo 
nas Conferências de 
Direitos da Criança e 
do Adolescente.

segmento de 
adolescentes nos 
espaços de 
deliberação das 
diretrizes para 
formulação das 
políticas públicas 
setoriais e 
transversais 
direcionadas ao 
público infanto-juvenil,
baseado no 
quantitativo de 
participantes.

registrados nas listas 
de presença das 
Conferências;

Número de propostas
dos adolescentes, 
aprovadas nas 
Conferências.

Número de 
adolescentes 
envolvidos na 
organização das 
Conferências.

Número de  
Conferências 
realizadas.

2022/2030

2.0-Realizar 
encontros de 
discussões que 
promovam o 
aprofundamento 
sobre o conceito de 
protagonismo juvenil 
nos diferentes 
espaços de promoção
de políticas públicas 
para crianças e 
adolescentes

- Produção de 
materiais 
confeccionados pelos
jovens

Jovens presentes em 
todos os espaços de 
participação política.

 Número de eventos 
realizados;

Número de 
participantes 
adolescentes 
registrados na lista de
presença ou nas atas 
das discussões.

2022/2030

Objetivo 2- Estimular nos espaços formados por adolescentes e jovens o debate sobre a 
prevenção e o enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil.

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
1.0 Levantamento dos
espaços e 
experiências 
formados por 
adolescentes e jovens
da cidade de Cedral.

Levantamento das 
organizações 
formadas por 
adolescentes da 
cidade de Cedral.

1.2- Publicizar as 

Número de 
organizações 
identificadas no 
mapeamento.



experiências 
vivenciadas pelos 
adolescentes e jovens
em suas 
comunidades 
construídas como 
forma de resultados 
para avaliação e 
socialização do 
aprendizado.

2022/2030

2.0 Realizar debates 
sobre a prevenção e 
o enfrentamento da 
violência sexual 
infanto-juvenil nos 
espaços de 
adolescentes e jovens

Debates realizados 
sobre a temática da 
violência sexual e as 
possibilidades de 
enfrentamento

Número de debates 
realizados;
Número de 
participantes 
registrados na lista de
presença.

2022/2030

Objetivo 3- Envolver adolescentes e jovens na efetivação do Plano de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Cedral.

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
1.0 Garantir a 
participação de 
adolescentes e jovens
nos momentos de 
monitoramento e 
avaliação do Plano.

Participação ativa de 
adolescentes e jovens
nos processos de 
avaliação da 
efetividade do Plano.

Número de 
adolescentes 
registrados nas listas 
de presença dos 
momentos de 
monitoramento e 
avaliação do Plano;

2022/2030

EIXO V-  PREVENÇÃO

Objetivo: Garantir orientação às mães, pais, responsáveis, crianças, adolescentes e a 
comunidade sobre procedimentos de prevenção da violência sexual contra o público 
infanto-juvenil, nas unidades de saúde.

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
1.0 Inclusão e/ou 
fortalecimento da 
orientação preventiva 

Sistema preventivo 
contra a violência 
sexual, garantido nas 

Número de 
participantes 
presentes nas 2021/2030



sobre a violência 
sexual na saúde pré e
pós-natal.

maternidades e 
unidades de saúde

atividades; 
Número de atividades
preventivas realizadas

2.0 Mobilização da 
família para atuar na 
prevenção à violência
sexual contra 
crianças e 
adolescentes nos 
serviços de saúde.

 Família mobilizada e 
prevenindo a 
violência sexual.

Número de famílias 
participantes nas 
atividades preventivas
realizadas

2021/2030

3.0 Inclusão e/ou 
fortalecimento das 
atividades de 
prevenção à violência
sexual contra 
crianças e 
adolescentes nas 
rotinas dos serviços e
dos profissionais de 
saúde.

Profissionais de 
saúde atuando na 
prevenção e 
trabalhando a 
temática da violência 
sexual nas unidades 
de saúde.

Número de 
participantes 
presentes nas 
atividades;

Número de atividades
preventivas 
realizadas.

2021/2030

EIXO VI – FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Objetivo- Qualificar profissionais por meio de formação continuada para o enfrentamento 
à violência sexual infanto-juvenil.

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
1.0 Formação 
continuada dos 
profissionais de 
educação, saúde e 
assistência social 
para garantia de um 
atendimento 
especializado as 
crianças e 
adolescentes 
vitimizadas

Profissionais da 
Educação, Saúde e 
Assistência Social 
qualificados na 
temática da violência 
sexual para garantia 
de um atendimento 
especializado às 
crianças e 
adolescentes.

Atividades realizadas 
com profissionais de 
educação, saúde e 
assistência social;

Número de 
participantes  
registrados nas listas 
de presença.

2022/2030

2.0 Sensibilização 
aos profissionais da 
área de comunicação
na temática da 
violência sexual 

Oficinas realizadas 
com profissionais da 
área de comunicação
na temática da 
violência sexual 

Oficinas realizadas;

Número de 
participantes 
registrados nas listas 



contra crianças e 
adolescentes.

contra crianças e 
adolescentes.

de presença; 2021/2030

3.0 Formação 
Continuada dos 
profissionais das 
áreas de defesa e 
responsabilização 
para lidar com as 
diversas situações de
violência sexual 
contra crianças e 
adolescentes.

Profissionais das 
áreas de  Defesa e 
Responsabilização 
qualificados para lidar
com diversas 
situações de violência
sexual contra 
crianças e 
adolescentes.

Número de 
participantes 
registrados;

Número de 
capacitações/encontro
s realizados;

Número de Instituições 
capacitadas.

2022/2030

4.0 Formação 
continuada para 
Conselheiros 
Tutelares

Conselheiros 
Tutelares qualificados
para o atendimento 
ao público Infanto-
juvenil em situação 
de violência sexual.

Atividades de formação
realizadas;

Todos os conselheiros 
tutelares participando 
das ações de formação
continuada.

Número de 
encaminhamentos 
realizados pelos 
Conselhos Tutelares.

2021/2030

EIXO VII- COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO
Objetivo 1- Ampliar a visibilidade da problemática e das ações de prevenção e 
enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
1.0 Identificação e 
divulgação das ações
de  enfrentamento  à
violência  sexual
contra  crianças  e
adolescentes
realizadas  no
munícipio.

Ações  de
enfrentamento      à

População  mais
consciente  quanto  a
necessidade  de
prevenção  e
enfrentamento  sobre
a  violência  sexual
contra  criança  e
adolescente.

Número de eventos e
articulações  em
comum  entre  os
diversos atores;

Número  de  ações
planejadas  de  forma
articulada.

2021/2030



violência sexual
contra   crianças e 
adolescentes 
articuladas e 
mobilizadas  no
munícipio.

2.0  Promoção  de
campanhas  e
materiais  educativos
de  sensibilização
para o enfrentamento
à  violência  sexual
contra  crianças  e
adolescentes  em
datas  especiais,  bem
como  de  caráter
permanente,  em
locais estratégicos

Mapeamento  de
locais  no  município,
com maior  incidência
e  de  risco  para
crianças  e
adolescentes;

Maior  divulgação
sobre  os  problemas
da  violência  sexual
contra  crianças  e
adolescentes(  incluin
do  os  locais
estratégicos);

Sociedade
sensibilizada  sobre  o
problema da violência
sexual  contra
crianças  e
adolescentes.

Número  de  locais
mapeados  e
quantificação  dos
trabalhados;

Número  de
campanhas  de
sensibilização  sobre
violência  sexual
contra  crianças  e
adolescentes
realizadas

Número  de  materiais
educativos
produzidos;

Número de denúncias
identificadas  na
GPCA  e  Disque
Denúncia Nacional.

 2022/2030

Objetivo 2 – Publicar e disseminar o Plano Municipal junto a orgãos governamentais e não
governamentais envolvidos com a temática da Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes.

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
1.0  Produção  e Evento  de Lista  com  nomes  e



lançamento  do  Plano
Municipal

lançamento  do  Plano
Municipal realizado;

Exemplares do Plano
Municipal  distribuídos
com  todas  as
organizações  e
órgãos  envolvidos
com a temática.

números  dos  órgãos
que  receberam  o
Plano Municipal;

Número  de
participantes  e
representantes  no
evento  de
lançamento.

2022/2030

2.0  Divulgação  do
Plano  Municipal  de
Enfrentamento  à
Violência  Sexual
Contra  Crianças  e
Adolescentes

Plano  Municipal  de
Enfrentamento  à
violência  sexual
contra  crianças  e
adolescentes

Número  de
exemplares  do  Plano
distribuídos 2022/2030

EIXO VIII- ORÇAMENTO

Objetivo- Promover ações que garantam do ponto de vista orçamentário a execução do 
Plano de Enfrentamento à Violência Sexual, contribuindo com a racionalidade e eficiência 
da administração pública.

AÇÕES  RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
1.0 Mapeamento e 
identificação dos 
programas, projetos e
recursos públicos 
previstos ( PPA, LDO 
e LOA) para a 
realização das ações 
de enfrentamento da 
violência sexual.

Percentual de recurso
identificado para as 
ações de 
enfrentamento da 
violência sexual

Número de Mapas 
elaborados

2022/2030

2.0 Realização de 
audiências públicas 
anuais na Câmara 
Municipal de Cedral 
para discutir as ações
de garantia de 
políticas públicas 
para o enfrentamento 

Audiências públicas 
realizadas na Câmara
Municipal de Cedral e
discutida a relação 
entre dotação e 
execução 
orçamentária de 
ações para o 

Número de 
audiências públicas 
realizadas.

Sistematização das 
audiências públicas;

2022/2030



da violência sexual 
contra crianças e 
adolescentes em 
Cedral.

enfrentamento da 
violência sexual.

3.0 Participação ativa 
na elaboração das 
leis orçamenárias 
( PPA, LDO e LOA), 
buscando garantir 
dotação orçamentária
no OCA para a 
execução das ações 
do Plano Municipal.

Garantir 
financiamento no 
OCA para as ações 
de enfrentamento da 
violência sexual.

Número de ações 
previstas no Plano 
contempladas na 
LOA;

Quantidade de 
recursos para as 
ações do Plano 
previstos na LOA e 
executados.

2022/2030

4.0 Mobilização de 
recursos financeiros 
junto à iniciativa e a 
sociedade em geral, 
para o fortalecimento 
do Fundo Municipal 
da Criança e do 
Adolescente 
( FMDCA).

Fundo Municipal da 
Criança e do 
Adolescente 
(FMDCA) ampliado 
anualmente com 
recursos oriundos de 
outras fontes.

Aumento do 
percentual do recurso
do FMDCA a cada 
ano com recursos 
oriundos de outras 
fontes

2022/2030

5.0 Ampliação de 
recursos 
orçamentários 
oriundos do tesouro  
municipal para 
realizar ações de 
enfrentamento à 
violência sexual 
contra crianças e 
adolescentes de 
Cedral

Aumento de recursos 
para efetivação de 
ações de prevenção e
enfrentamento à 
violência sexual 
contra crianças e 
adolescentes.

Aumento do número 
das ações de 
enfrentamento

Redução do número 
de casos de abuso e 
exploração sexual

   2022/2030

6.0 Monitoramento da
execução 
orçamentária das 
ações, programas e 
projetos voltados para
o enfrentamento a 

Identificar a aplicação
do montante de 
recursos previsto e 
executado bem como,
a efetividade das 
ações de 

Valor aplicado 
trimestralmente nas 
ações do Plano de 
Enfrentamento. 2022/2030



violência sexual de  
crianças e 
adolescentes.

enfrentamento à 
violência 
sexual( custo/benefíci
o)

 

EIXO IX- MONITORAMETO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL

Objetivo: Realizar o  monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de forma 
participativa.

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS
1.0 Realizar 
monitoramento 
permanente do Plano

 Encontros trimestrais
e/ou extraordinários 
para o 
acompanhamento 
das ações do Plano.

Número de Encontros
realizados

Número de Projetos e
Programas 
monitorados

2021/2030

2.0 Realizar avaliação
anual do Plano 
Municipal de 
Enfrentamento à 
Violência Sexual 
Contra Crianças e 
Adolescentes

Seminário anual para 
avaliação do Plano

Número de 
instituições 
participantes 2021/2030

3.0 Construir o 
diagnóstico da 
situação de violência 
sexual contra 
crianças e 
adolescentes da 
cidade de Cedral

2.1  Diagnóstico 
realizado e divulgado 
nas instituições que 
trabalham com a 
temática.

Número de ações 
desenvolvidas à luz 
do diagnóstico. 2021/2030

Cedral, 25 de novembro de 2021.



Marli Gazon Haussauer
Presidente do Colegiado


