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“[...] não basta que a Constituição Federal diga que deverá haver participação popular na elaboração e 

fiscalização de políticas públicas de assistência social; não basta que a lei diga que ficam criados os 

Conselhos dos Direitos, assegurando assento à sociedade civil. Se seus componentes não buscarem a 

aprendizagem para a participação, os Conselhos funcionarão como um espaço de ‘participação 

outorgada‘, perdendo-se a oportunidade de intervenção da sociedade civil numa parcela do poder 

político”. (LIBERATI; CYRINO, 2003, p. 60-61)1. 

 

 
1 LIBERATI, Wilson Donizeti; CYRINO, Públio Caio Bessa. Conselhos e Fundos no Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Malheiros, 2003. 
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⚫ APRESENTAÇÃO 

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei 8.069/1990 com base no disposto na Constituição Federal (arts. 1º, 
parágrafo único, 227, § 7º c/c 204, CR/88), é um órgão de participação popular, fruto da democracia participativa, que assegura a participação da 
sociedade na elaboração das políticas públicas voltadas para a promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes,. 

A Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 227, caput, dispõe que: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.” 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990) dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e é o marco 
regulatório específico dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. O art. 88 do ECA estabelece dentre as diretrizes da política de 
atendimento:  a municipalização do atendimento; a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, 
órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 
representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; a criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização 
político-administrativa; a manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do 
adolescente. 

Em atendimento ao ECA, em 12/12/1991 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) através da Lei Nº 
8.242, com a competência de  elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, zelar pela 
aplicação da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, aos órgãos estaduais, municipais, e entidades não-governamentais para tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os 
direitos estabelecidos na Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, dentre outras. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Teófilo Otoni - CMDCA-TO foi criado pela Lei Municipal nº 
3.325/91, modificada pela Lei Municipal nº 5.621/12 (que estabelece novos parâmetros relativos à Política Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente), com base em Resoluções expedidas pelo Conanda. É um órgão paritário, composto por membros da Sociedade Civil e do Poder 
Executivo Municipal. Atua como órgão deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente com 
a atribuição de zelar pela promoção, proteção e defesa de seus direitos. Conforme disposto no art. 13 da Lei Municipal 6.521/12, compete ao 
CMDCA: 

I. Zelar pelo efetivo respeito ao princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente pelos mais diversos setores da administração, 
conforme o previsto no art. 4º, caput e parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d”, combinado com os arts. 87, 88 e 259, parágrafo único, todos 
da Lei nº 8.069/90, e no art.227, caput, da Constituição Federal; 

II. Formular políticas públicas municipais voltadas à plena efetivação dos direitos da criança e do adolescente nos mais diversos setores da 
administração, por meio de Planos de Ações Plurianuais e Anuais Municipais de Atendimento à Criança e ao Adolescente, definindo 
prioridades e controlando as ações de execução no município; 
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III. Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação de programas e serviços a que se referem os incisos II, III e IV do artigo 
2° desta Lei, bem como sobre a criação de entidades governamentais ou realização de consórcio intermunicipal regionalizado de 
atendimento, em consonância com o Plano de Ação Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente; 

IV. Elaborar o seu regimento interno e aprovar o regimento interno do Conselho Tutelar; 

V. Gerir o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, alocando recursos para complementar os programas das entidades não-
governamentais e deliberar sobre a destinação dos recursos financeiros do FMDCA, obedecidos os critérios previstos na Lei Federal 
n.o 4.320/64, Lei Federal n.o 8.666/93, Lei Complementar 101/00; 

VI. Propor modificações nas estruturas das secretarias e órgãos da administração ligados à promoção, proteção, defesa e controle social dos 
direitos da criança e do adolescente, visando otimizar e priorizar o atendimento da população infanto-juvenil, conforme previsto no art. 4º, 
parágrafo único, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.069/90; 

VII. Participar e opinar da elaboração do orçamento municipal na parte objeto desta Lei, acompanhando toda a tramitação do processo 
orçamentário plurianual e anual, podendo realizar incidência política perante os Poderes Executivo e Legislativo para a concretização de 
suas deliberações consignadas no Plano de Ação Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente; 

VIII. Realizar a cada biênio diagnóstico da situação da população infanto-juvenil no município; 

IX. Deliberar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude; 

X. Proceder à inscrição de programas de proteção e socioeducativos de entidades governamentais e não-governamentais de atendimento, 
em observância ao disposto no artigo 90, parágrafo único, da Lei Federal n.o 8.069/90; 

XI. Proceder, nos termos do artigo 91 e parágrafo único, da Lei Federal n.o 8.069/90, ao registro de entidades não-governamentais de 
atendimento; 

XII. Fixar critérios de utilização de recursos, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando 
necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, de 
difícil colocação familiar; 

XIII. Deliberar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e enviá-lo juntamente 
com o Plano Anual de Ação Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente ao chefe do Poder Executivo municipal, para que seja 
inserido na proposta de Lei Orçamentária Anual, observados os prazos determinados na Lei Orgânica municipal; 

XIV. Examinar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

XV. Solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, informações necessárias ao acompanhamento das atividades subsidiadas com recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

XVI. Convocar a assembleia de representantes da sociedade civil para escolha dos conselheiros dos direitos não governamentais; 

XVII. Deliberar, por meio de resolução, sobre o processo de eleição dos conselheiros tutelares e acompanhar todo o pleito eleitoral, sob a 
fiscalização do Ministério Público estadual; 
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XVIII. Acompanhar, fiscalizar e avaliar permanentemente a atuação dos conselheiros tutelares, sobretudo para verificar o cumprimento integral 
dos seus objetivos institucionais, respeitada a autonomia funcional do órgão; 

XIX. Mobilizar os diversos segmentos da sociedade civil para a participação das suas reuniões ordinárias e extraordinárias, bem assim no 
processo de elaboração e no controle da execução do orçamento e na destinação dos recursos captados pelo Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente; 

XX. Encaminhar ao chefe do Poder Executivo, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sob pena de responsabilidade, depois de encerrado o 
processo de escolha dos conselheiros dos direitos não-governamentais, a relação dos eleitos para serem nomeados e empossados, visando 
a continuidade da atividade do órgão colegiado; 

XXI. Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, tomando as medidas administrativas e judiciais que se fizerem necessárias para 
assegurar que a execução do orçamento observe o princípio constitucional da democracia participativa e da prioridade absoluta à criança e 
ao adolescente; 

XXII. Articular a rede municipal de proteção dos direitos da criança e do adolescente, promovendo a integração operacional de todos os órgãos, 
autoridades, instituições e entidades que atuem direta ou indiretamente no atendimento e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

 

No exercício de suas atribuições o CMDCA-TO apresenta a seguir as ações a serem priorizadas nos anos 2020 a 2023, considerando as 
características e necessidades da realidade local e objetivando criar, ampliar, implementar projetos/programas/ações que atendam às diversas 
políticas de proteção à criança e ao adolescente, com a finalidade de fortalecer as políticas sociais básicas, bem como implantar e/ou implementar as 
políticas de proteção e garantia de direitos através da integração entre ações governamentais e não governamentais. 
 

O presente Plano de Ação tem como diretrizes: 

I. Articulação com as diversas políticas públicas municipais de atendimento à criança e ao adolescente; 

II. Incentivo às ações de prevenção tais como: gravidez precoce, drogadição, violência contra crianças e adolescentes, dando ênfase à 
violência sexual e ao trabalho infantil, dentre outras; 

III. Deliberação de políticas de atendimento a crianças e adolescentes; 

IV. Integração com outros conselhos/órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

V. Financiamento de programas, projetos ou serviços na área da infância e adolescência; 

VI. Mobilização da sociedade civil, empresas de iniciativa privada e poder público em torno dos direitos da infância e adolescência. 

VII. Efetivação das políticas públicas direcionadas à criança e adolescente com deficiência “Viver sem Limite” (Decreto nº 7.612/11). 
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⚫ SIGLAS UTILIZADAS 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

ASCOM – Assessoria de Comunicação  

CAPSi – Centro de Atenção Psicossocial Infantil  

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CMTO – Câmara Municipal de Teófilo Otoni  

CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social 

CPD – Central de Processamento de Dados 

CRDH – Centro de Referência em Direitos Humanos do Vale do Mucuri 

CT – Conselho Tutelar  

DOCTUM – Doctum Teófilo Otoni 

GP – Gabinete do(a) Prefeito(a) 

MEC – Ministério da Educação 

MPMG – Ministério Público de Minas Gerais 

MROSC – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

MT – Ministério do Trabalho 

OG – Organização Governamental 

OSC – Organização da Sociedade Civil 

PCMG – Polícia Civil de Minas Gerais 

PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais 

PPCAAM – Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte  

PRF – Polícia Rodoviária Federal 

PJ/PMTO – Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Teófilo 
Otoni 

PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas 

SEDESE – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

SEE/MG – Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 

SEMIRTE – Secretaria Municipal de Economia Solidária, Trabalho, 
Emprego e Renda 

SMA – Secretaria Municipal de Administração 

SMASH – Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

SMCPH – Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico 

SMDEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  

SMECT – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

SMEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

SMF – Secretaria Municipal de Fazenda 

SMG – Secretaria Municipal de Governo 

SMP – Secretaria Municipal de Planejamento 

SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

SRE/TO – Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Otoni 

TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

UNIPAC – Faculdade Presidente Antônio Carlos 

VIJ – Vara da Infância e Juventude 
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⚫ PLANO DE AÇÃO 2020 a 2023 

 

POLÍTICA PÚBLICA DE PROTEÇÃO 

1. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

1.1. META: PREVENÇÃO AO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL PARCEIROS 

Realizar diagnóstico municipal sobre as situações de trabalho 
infantil e levantamento de entidades governamentais e não 
governamentais que realizam programas de trabalho para menor 
aprendiz conforme o Ministério do Trabalho. 

A cada  

12 meses 
SMASH 

OSC’s, OG’s, MT, Trabalha Brasil, SMA, 
SMECT, CT, SMDEC, SEMIRTE, CRDH 

Realizar processo de mobilização social, sensibilizando a 
população quanto à situação de crianças e adolescentes em 
situação de rua, trabalhando com estes a superação de 
preconceitos, ressaltando responsabilidades, compromissos e 
buscas da construção de alternativas e enfrentamentos com 
vistas à proteção de crianças e adolescentes nessa situação.  

A cada  

12 meses 

SMASH 

SMDEC 

SEMIRTE 

 

SMECT, CRDH, SMCPH, SEDESE 

Contribuir com a produção de material para conhecimento das 
várias áreas de interesse, sobre a realidade de crianças e 
adolescentes em situação de trabalho infantil e situação de rua 
no município e mecanismos de superação. 

24 meses SMASH SMECT, CRDH 

Identificar, priorizar e assegurar a inclusão de crianças e 
adolescentes retiradas do trabalho infantil nos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos ou em escolas com 
educação em tempo integral, assim como o acompanhamento 
socioassistencial de suas famílias, com vistas à superação das 
vulnerabilidades desencadeadoras da ocorrência de trabalho 
infantil.  

Imediato 
Contínuo 

SMASH 
SMECT 

CT 

SMDEC, SEMIRTE, OSC’s, OG’s 
 

Sistematizar anualmente a situação do trabalho infantil no 
município, ações realizadas, resultados obtidos, indicativo de 
novas ações necessárias a partir do contexto vivenciado, e 
protocolar/apresentar o relatório produzido ao CMDCA-TO. 

A cada  

12 meses 
SMASH SMECT 
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1.2. META: EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL  PARCEIROS 

Monitorar e sistematizar a execução do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, apresentando 
relatório ao CMDCA. 

A cada 6 meses SMASH MPMG, CT, TJMG/VIJ, OSC’s, OG’s, CMDCA 

Promover debates junto a jovens (Escolas, igrejas, agremiações e 
outras) visando a prevenção e combate a violência e ao crime. 

Anual SMASH PMMG, MPMG, SMECT, SMCPH, CMDCA 

 

1.3. META: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL  PARCEIROS 

Incentivar a realização de campanhas de prevenção ao combate à 
violência sexual de criança e adolescente. 

Anual 
Continuado 

SMASH 
CT 

MPMG, TJMG/VIJ, CMDCA, SMECT, SMS, 
CRDH, SEDESE, OSC’s, OG’s 

Promover mobilização de ações de conscientização, combate e 
prevenção à exploração sexual infantil em todo o município. 

Imediato e 
continuo 

SMASH 
SMECT 

PR Federal e Estadual, CT, PMMG, PCMG, 
PMMG, CRDH, CMDCA, SMCPH 

Estimular estudos e ações que identificam o fenômeno da 
violência sexual no município. 

Imediato e 
continuo 

SMASH 
Secretarias Municipais, UFVJM, UNIPAC, 

DOCTUM, CRDH, CMDCA, demais Conselhos. 

Promover a capacitação continuada para os profissionais da rede 
de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência 
sexual. 

Continuo 
SMASH 

SMS 
CT, Conselhos Municipais, CMDCA, CRDH 

 

1.4. META: PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE AMEAÇADO DE MORTE 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL  PARCEIROS 

Realizar capacitação e outros eventos específicos sobre o tema 
para fortalecimento da rede de proteção. 

Continuada 
SMASH 

CT 
MPMG, TJMG/VIJ, OSC’s, OG’s, SMECT, SMS, 

PPCAAM. 

Articular a descentralização do PPCAM para região mais próxima. Ação imediata SMASH / CT MPMG, TJMG/VIJ, CMDCA. 

Viabilizar capacitações para o CMDCA e CT com destaque e 
esclarecimentos sobre o papel destes no atendimento específicos 
do PPCAM.  

18 meses SMASH MPMG, TJMG/VIJ, CT e CMDCA. 

Criar programas e serviços de atendimento e acolhimento para 
adolescentes ameaçados de morte desacompanhados dos pais. 

24 meses 
Governo Federal 

Estado 
Município 

MPMG, TJMG/VIJ, CT e CMDCA. 
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1.5. META: GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL  PARCEIROS 

Cadastrar os serviços de acolhimento existentes no município que 
realizam o acolhimento de crianças e adolescentes em situação 
de rua ou violação de direito por período provisório. 

Continuado CMDCA 
SMASH, CT, MPMG, CMAS, TJMG/VIJ, 

OSC’s, OG’s. 

Realizar diagnósticos sobre a criança e adolescente em trajetória 
de rua para viabilizar o acolhimento institucional  

2021/2022 
UFVJM 
SMASH 

CT, MPMG, OSC’s, OG’s. 

Criar Programas de Apadrinhamento das crianças e adolescentes 
em acolhimento institucional. 

Continuado SMASH CT, MPMG, CMDCA, OSC’s, OG’s 

Incentivar e apoiar o Projeto Família Solidária Continuado SMASH CT 

Articular e implantar capacitação continuada para os 
trabalhadores e operadores do Sistema de Garantia de Direitos 
que compõem o tripé da seguridade 

Continuado SMASH MPMG, CMDCA 

Estimular e apoiar a descentralização e ampliação do Serviço de 
Fortalecimento de Vínculos, respeitando o território da criança e 
adolescente. 

Continuado SMASH CMDCA, CT. 

Divulgar o Plano de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente 

Imediato e 
Continuado 

SMASH 
Todas as entidades e órgãos do Sistema 

de Garantia de Direitos 

Assegurar assessoramento técnico às OSC’s executoras de 
Serviços de Proteção Social Especial. 

Imediato e 
Continuado 

SMASH OSC’s 

Assegurar repasse de subvenção mensal às OSC’s que estejam 
regulares e sejam executoras de Serviços de Proteção Social 
Especial para crianças e adolescentes, como meio de assegurar a 
parceria, qualidade e apoio à sustentabilidade da oferta dos 
mesmos à população. 

Imediato e 
Continuado 

SMASH OG’s 

Criar e implementar novas metodologias que possibilitem a 
vigilância social e a continuidade da proteção integral, no 
contexto emergente decorrente da pandemia da Covid-19. 

2020/2021 SMASH 
CNAS, CMAS, Governo Federal, OG’s,  

OSC’s 
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2. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

2.1. META: FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL  PARCEIROS 

Fazer levantamento das condições sociais, econômicas e culturais 
das famílias por território, para apuração dos impactos da Covid-19 
sobre a renda familiar, segurança, saúde, educação, integridade 
física e psíquica das crianças e adolescentes, identificando as 
vulnerabilidades e riscos. 

Imediato quando 
flexibilizado o 

isolamento social 

SMASH 
SMS 

SMECT, CMDCA, OSC’s, OG’s 

Fazer levantamento das famílias em situação de fragilização dos 
vínculos, com crianças e adolescentes em sua estrutura familiar. 

Após isolamento 
social 

SMASH CT, OSC’s, SMECT, SMS, MPMG 

Incentivar e apoiar debates nos CRAS, trimestrais, sobre o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Continuado após 
pandemia 

SMASH OSC’s 

Incentivar eventos e atividades para estimular e proporcionar o 
protagonismo infanto-juvenil, incluindo a adoção de ferramentas 
que proporcionem iniciativas não presenciais. 

Continuado após 
pandemia 

SMASH 
CT 

OSC’s, SMECT, Escolas, CMDCA, SMS, 
SMCPH, SEMIRTE, SMEL 

Implementar ações direcionadas à participação das famílias de 
crianças e adolescentes com deficiência em eventos organizados 
pela SMASH, para o fortalecimento de vínculos familiares. 

Continuado após 
pandemia 

SMASH 
OSC’s, SMECT, Escolas, CMDCA, SMS, 

SMCPH, SMEL 

Manter atualizado o cadastro das crianças e adolescentes participantes 
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no SISC. 

Imediato e 
Continuado 

SMASH 
OSC’s 

Assegurar assessoramento às famílias em temáticas relacionadas ao 
desenvolvimento e proteção integral das crianças e adolescentes nas 
várias faixas etárias. 

Continuado 
SMASH 

OSC’s, SMECT, SMS, SMCPH, SEMIRTE, 
SMEL 

Assegurar assessoramento técnico às OSC’s executoras de Serviços 
de Proteção Social Básica. 

Imeditato e 
Continuado 

SMASH OSC’s 

Assegurar repasse de subvenção mensal às OSC’s que estejam 
regulares e sejam executoras de Serviços de Proteção Social Básica 
para crianças e adolescentes, como meio de assegurar a parceria, 
qualidade e apoio à sustentabilidade da oferta dos mesmos. 

Imeditato e 
Continuado 

SMASH OG’s 

Criar e implementar novas metodologias que possibilitem a 
vigilância social, a continuidade da promoção do desenvolvimento 
pessoal, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, no 
contexto emergente decorrente da pandemia da Covid-19. 

Imeditato e 
Continuado 

SMASH 
CNAS, Governo Federal e Estadual, 

CMAS, OG’s, OSC’s 
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3. POLÍTICA DE SAÚDE 

3.1. META: PRIORIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, NOS CENTROS DE SAÚDE, ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL  PARCEIROS 

Priorizar a SERD2 com atendimento itinerante, equipe 
multidisciplinar nas entidades, escolas, unidades de saúde. 

Anualmente SMS 
MPMG, CMDCA, CMAS, CT, SMECT, 

OSC’s 

Apoiar a realização de cursos de capacitação voltados para 
implementação de políticas públicas sobre o uso abusivo de álcool 
e drogas com abrangência nos vários seguimentos, priorizando os 
educadores das redes públicas e privadas e equipes da área de 
saúde. 

Anualmente SMS 
Universidades, SMS, SMECT, CMDCA, 

CT, MPMG, TJMG/VIJ, 
PMMG/PROERD. 

 

3.2. META: PRIORIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NOS CENTROS DE SAÚDE PSICOSSOCIAL/SAÚDE MENTAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL PARCEIROS 

Articular ações/programas de saúde mental direcionados à criança 
e ao adolescente. 

Continuado SMS 
MPMG, Conselhos Municipais, 
CT, Entidades especializadas. 

Apoiar a articulação de ações para o CAPSi Continuado SMS CMDCA,CT,PVI,SMASH,APAE 

 

3.3. META: AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL PARCEIROS 

Incentivar a humanização da rede pública e particular de saúde 
para priorizar o atendimento à criança e ao adolescente. Anualmente SMS MPMG, CMDCA, CT, Hospitais 

Incentivar a formação de profissionais do PSF para 
acompanhamento a gestantes. 

Continuado SMS CMDCA, CT 

Apoiar ações para capacitar profissionais da equipe de saúde 
mental para o atendimento psicológico das crianças e 
adolescentes vítimas de violência. 

Continuado SMS CMDCA, CT 
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4. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

4.1. META: GARANTIA AO ACESSO À EDUCAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL PARCEIROS 

Articular ações com a rede de Ensino Estadual e Municipal 
objetivando a garantia de igualdade de condições de acesso e 
permanência em educação infantil, fundamental e médio, 
promovendo a discussão da política de educação desenvolvida no 
município. 

Continuado SMECT CMDCA, SMASH, MPMG, SRE/TO 

Maior investimento na aplicação de verbas na reforma das 
estruturas de escolas públicas municipais, visando a melhoria da 
qualidade do ambiente. 

Anualmente SMECT PMTO, MEC 

Aumentar frota de veículos para atendimento às escolas de zona 
rural. 

2021 a 2023 
SMECT 

SEE/MG 
SMP, SMF, SMA, SRE/TO, SEE/MG 

Assegurar todo início de ano letivo o transporte municipal para as 
crianças e adolescentes oriundas na zona rural do Município de 
Teófilo Otoni frequentar as escolas, sem prejuízo da carga horária 
estipulada na Legislação da Política de Educação. 

Continuado SMECT SMP, SMF, SMA 

 

4.2. META: MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL PARCEIROS 

Apoiar e garantir cursos de formação para profissionais de 
educação da com foco na educação inclusiva e ações do Projeto 
“Educação Infantil 100% Infantil” para garantir o ingresso de todas 
as crianças com deficiência em classes comuns de Educação Infantil 
e ensino fundamental dos anos iniciais aos finais. 

Anualmente 

SMECT 
OSC’s 

Universidades 
MEC 

SMASH, SMS, SMP, SMEL, SMCPH, 
CMDCA, CT, EMPRESAS PRIVADAS 

 Adequar a acessibilidade em todas as escolas do município. Imediato SMECT SEE/MG, MEC 

Adequar todos os veículos escolares para transporte de alunos com 
necessidades especiais. 

Imediato SMECT SMECT, SMP, SMA, MEC 

Garantir mobiliários, equipamentos, brinquedos e outros materiais 
que permitam acessibilidade na educação básica: ensino 
fundamental e infantil para as crianças com deficiência. 

Anualmente SECADI/MEC 
SMECT 

SMEL, CMDCA, CT, EMPRESAS 
PRIVADAS 
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5. POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER 

5.1. META: PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL PARCEIROS 

Articular e apoiar ações que possam ampliar programas de esporte 
e lazer gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte, com 
recursos federais e/ou municipais, voltados para o público de 6 
(seis) a 17 (dezessete) anos. 

Continuado SMEL 
CMDCA, SMS, SMASH, SMF, SMECT, 

OSC’s, Empresas Privadas 

Inclusão de crianças e adolescentes com deficiência em eventos 
esportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esportes. Continuado SMEL 

CMDCA, SMS, SMASH, SMF, SMECT, 
OSC’s, Empresas Privadas 

 

6. SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

6.1. META: FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL  PARCEIROS 

Criar condições adequadas de funcionamento para os Conselhos 
Tutelares, tanto de infraestrutura quanto de recursos humanos. 

Continuado SMASH SMA, MPMG, TJMG/VIJ 

Criar condições adequadas de funcionamento para o CMDCA, 
provendo infraestrutura, auxiliar administrativo e secretaria 
executiva. 

Continuado SMASH SMP, SMA, SMF 

Nomear servidores/as com perfil e assegurar a prioridade da 
participação dos/das Conselheiros/as Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente nas Comissões de Trabalho, reuniões 
ordinárias, e extraordinárias do CMDCA, se possível observando a 
justiça de gênero, com a nomeação de homens e mulheres. 

Continuado 

OSC’s eleitas 
SMASH, SMS, SME, 

SMEL, SMCPH, SMA, 
SMF, SMP, SMO 

GP, SMG 

Providenciar com agilidade os Termos de Colaboração e Fomento, 
publicações, e acompanhar a execução de projetos das instituições 
a serem contempladas com recursos do FIA  

Continuado SMASH 
PJ/PMTO, SMF, Comissão do MROSC, 

ASCOM 

Sempre que viável legalmente, formalizar parcerias com entidades 
de atendimento à criança e ao adolescente, através de Termos de 
Colaboração, de Fomento e Acordo de Cooperação, para realização 
conjunta de projetos, ações e serviços. 

Anualmente 
Continuado 

SMASH, SMECT 
SMEL, SMS 

SMCPH 

SMG, Conselhos Municipais das 
Políticas Públicas 
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Formular leis que garantam o repasse anual de subvenções às 
entidades sem fins lucrativos que prestam serviços de assistência 
social às crianças e adolescentes. 

2020/2021 
CMTO 
SMG 

SMASH 
SMP, SMF, CMAS, CMDCA 

Controlar e assegurar a transparência da aplicação dos recursos do 
FIA e do andamento das políticas públicas direcionadas à Infância e 
Juventude. 

Continuado 
SMASH, SMF, CMDCA 

OSC’s 
ASCOM, CPD, empresários. 

Criar e manter permanentemente link visível para acesso às 
regulamentações e informações sobre o FIA na página inicial do 
site da PMTO. 

Início imediato, 
término no 

máximo em 2021 

SMASH 
ASCOM, CPD 

GP 
CMDCA 

Constituir Comissão de Transparência e Marketing para dar 
visibilidade às deliberações e informações do CMDCA e CT 

2021 
SMASH, ASCOM, 
CMDCA, CT, CPD 

GP 

Revisar e alterar a Lei Ordinária nº 6.521/2012, ajustando 
inconsistências e deficiências, bem como realizando as atualizações 
em conformidade com as novas normativas legais. 

Início imediato, 
término no 
máximo em 

2022. 

SMG 
GP 

SMASH 
CMTO 

CMDCA, CT, PJM, Comissão do 
MROSC, MPMG 

Realizar encontro anual para alinhamento sobre as atribuições dos 
órgãos/entidades e fluxo da rede de atendimento do Sistema de 
Garantia de Direitos. 

Anualmente 
SMASH 
CMDCA 

MPMG, PC/MG, PMMG, TJMG/VIJ, 
SMS, SME, OSC’s, CRDH 

Realizar encontro anual de capacitação e atualização das entidades 
sociais sobre as respectivas políticas públicas nas quais atuam, 
articulando a participação da rede parceira. 

Anualmente Secretarias Municipais 
Conselhos Municipais, MPMG, 

Universidades, OG’s Estaduais e 
Federais 

Realizar encontros de formação de Leis para orçamentos 
direcionados ao Conselho Tutelar e CMDCA 

2021/2022 
CMDCA 
 SMASH 

SMP, SMF, CMTO, MPMG  

Criação de Grupo de apoio compartilhado para a rede de atenção à 
criança e ao adolescente incentivando a organização de seminários 
e fluxo de informações. 

2021/2022 SMASH CMDCA, MPMG, Secretarias, CT 

Fomentar a articulação permanente de órgãos que compõem o 
Sistema de Garantia de Direitos e Conselhos de políticas públicas 
para contribuir com o aprimoramento das ações em defesa dos 
direitos da criança e do adolescente 

Continuado SMASH 
Secretarias, Universidades, MPMG e 

OSC’s. 

Articular e supervisionar estrutura e suporte para funcionamento 
do SIPIA-WEB (Sistema de Informação de Proteção a Infância e 
Adolescência) nos Conselhos Tutelares. 

Continuado SMASH CMDCA, MPMG 

Criar e produzir portfólios do CMDCA 2022 SMASH CMDCA 
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7. ATRIBUIÇÕES INTERNAS DO CMDCA 

7.1. META: FORMULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL PARCEIROS 

Esboçar proposta de Edital e contratar assessoria para realizar 
diagnósticos a cada 2 anos sobre a situação das crianças e adolescentes 
no município de Teófilo Otoni. 

2021 
2023 

CMDCA, SMASH, CT, 
SMA 

Universidades, OSC’s 
Empresas privadas e públicas 

Secretarias Municipais 

Organizar, monitorar, avaliar a execução do Plano de Aplicação do FIA  Continuado 

Comissão de 
Acompanhamento do 

FIA CMDCA 
Secretaria Executiva 

SMASH,SMECT, SMS, SMCPH, SMEL,  
OSC’s 

Organizar, monitorar, avaliar a execução do Plano de Ação do CMDCA Continuado 
Comissão de Política de 
Atendimento CMDCA 
Secretaria Executiva 

SMASH,SMECT, SMS, SMCPH, SMEL, CT 

Solicitar ao Município o esboço da proposta do Plano Plurianual de 
Governo (PPAG) e analisar se a mesma contempla o disposto no Plano de 
Ação e Plano de Aplicação, solicitando e assegurando os ajustes se 
necessário, anteriormente ao envio para votação na CMTO. 

Até 10 de 
setembro de 2021 

Comissão de Política de 
Atendimento CMDCA 

Comissão de 
Acompanhamento do 

FIA CMDCA 
Secretaria Executiva  

SMASH, SMP, SMF, SMECT, SMS, 
SMCPH, SMEL, CT 

Solicitar ao Município o esboço da proposta da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), analisar se as 
mesmas atendem ao cumprimento do disposto no Plano de Ação e Plano 
de Aplicação do FIA, solicitando e assegurando os ajustes se necessário, 
anteriormente ao envio para votação na CMTO. 

Até 10 de 
setembro de 2021 

Comissão de Política de 
Atendimento CMDCA 

Comissão de 
Acompanhamento do 

FIA CMDCA 
Secretaria Executiva  

SMASH, SMP, SMF, SMECT, SMS, 
SMCPH, SMEL, CT 

Reunir, acompanhar, fiscalizar e avaliar permanentemente a atuação dos 
Conselheiros Tutelares, respeitada a autonomia funcional do órgão. 

Continuado 
Comissão de Apoio aos 

Conselhos Tutelares 
SMASH 

MPMG, OSC’s 

Elaborar o Mapa da Política de atendimento a Criança e Adolescente no 
Município de Teófilo Otoni, com cadastro de Serviços, Programas e 
Projetos junto ao CMDCA. 

Até 2022 

Comissão de Política de 
Atendimento e 

Comissão de Registro e 
Inscrição CMDCA 

SMASH 
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7.2. META: GESTÃO DO FMDCA 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL  PARCEIROS 

Publicar e conduzir Chamamento Público para concessão de CAC a 
entidades como forma de fortalecer o SGDCA e a qualidade do 
atendimento às crianças e adolescentes.  

Agosto/2020 
Agosto/2022 

Comissão de Seleção e 
Comissão de 

Comunicação e 
Divulgação do CMDCA 

SMASH, SMF, CPD, Comissão do MROSC 

Publicar e conduzir Chamamento Público para recebimento de projetos 
por demanda espontânea de entidades que pretendam apresenta-los 
para outras fontes destinadoras de recursos através do FIA que possuem 
editais e metodologia própria de seleção. 

Até 2021 

Comissão de Seleção e 
Comissão de 

Comunicação e 
Divulgação do CMDCA 

 

Apurar, controlar e documentar anualmente as destinações realizadas ao 
FIA . 

Continuado 
Secretaria Executiva 

Comissão de 
Acompanhamento FIA 

SMASH, SMF, OSC’s 

Assegurar o repasse para os Abrigos de 20% dos valores retidos das 
captações  

Continuado 
Comissão de 

Acompanhamento FIA 
SMASH, SMF 

Analisar demandas prioritárias de uso dos recursos do FIA para proteção 
integral das crianças e adolescentes e deliberar sua destinação/aplicação, 
respeitada a legislação vigente e o repasse dos recursos captados pelas 
entidades com projetos certificados. 

Continuado 
Assembleia Geral do 

CMDCA 
Secretarias Municipais, OSC’s, SGDCA 

Controlar e acompanhar junto aos órgãos municipais o repasse do 
recurso do FIA às entidades através dos termos de colaboração ou 
fomento, para agilização da aplicação de recursos do fundo. 

Continuado 
Secretaria Executiva 

Comissão de 
Acompanhamento FIA 

SMASH, SMF, Comissões e Gestores 
responsáveis 

Acompanhar a aplicação dos recursos e dos projetos financiados pelo 
FMDCA. 

Continuado 
Comissão de 

Monitoramento/ e de 
Acompanhamento FIA 

SMASH, SMF,  Comissão do MROSC  

Elaborar proposta e criar sistema informatizado de doação e emissão de 
recibos aos destinadores diretos do FIA, com acesso através do site da 
PMTO.  

Proposta: até 
março/2021 

Sistema: até 2022 
SMASH GP, CMDCA, SMF, SMA, CPD 

Solicitar, monitorar e apresentar extratos de entrada e saída de valores 
do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para acompanhamento  da 
movimentação de recursos e identificação de doações através de 
declaração de imposto de renda. 

Mensalmente 

SMF 
Secretaria Executiva 

Comissão de 
Acompanhamento FIA 

SMASH, CMDCA 

Assegurar encerramento da antiga conta do FIA no Banco do Brasil, com 
CNPJ da PMTO. 

2021 
SMF, Secretaria 

Executiva, Comissão de 
Acompanhamento FIA 

SMASH 
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Elaborar anualmente o relatório de pessoas físicas e jurídicas doadoras 
diretas ao FIA, contendo nome, CNPJ/CPF, data e valor, para realização 
da Declaração de Benefício Fiscal (DBF) junto à Receita Federal. 

Até primeira 
quinzena de março 

Secretaria Executiva 
Comissão de 

Acompanhamento FIA 
SMASH, SMF 

Criar e implantar um plano e uma campanha permanente de captação de 
recursos para o FIA, com divulgação, incentivo, esclarecimento,  
sensibilização e transparência para mobilizar parceiros/doadores, 
pessoas físicas e jurídicas. 

2022 

Comissão de 
Comunicação e 

Divulgação e Comissão 
do FIA do CMDCA 

SMASH, ASCOM, CPD, OSC’s, Sindicatos, 
Associações, MPMG, CMTO 

SMF, Meios de Comunicação 

 

7.3. META: NORMATIVAS E REGULARIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

AÇÃO PRAZO RESPONSAVEL PARCEIROS 

Monitorar e solicitar a atualização cadastral das entidades e programas 
registrados no CMDCA 

Anualmente 
Secretaria Executiva 

Comissão de Registro e 
Inscrição CMDCA 

OSC’s 

Convocar e conduzir o processo de eleição de Conselheiros/as Municipais 

Anos 2021 e 2023 
No máximo 60 e 

no mínimo 30 dias 
antes do término 

do mandato  

Presidente do CMDCA SMASH, OSC’s 

Convocar e conduzir o processo de eleição de Conselheiros/as Tutelares 

Ano 2023 
Edital: 120 dias 

antes da eleição. 
Eleição: primeiro 
domingo/ outubro 

Comissão Eleitoral 
Organizadora do 

CMDCA 
SMASH, OSC’s 

Monitorar a vigência das Comissões do CMDCA, assegurando 
encaminhamentos para que se mantenham completas e atualizadas 

Continuado 
Secretaria Executiva 

Comissões do CMDCA 
SMASH 

Publicar no site da PMTO a Resolução CMDCA-TO que dispõe sobre os 
procedimentos para inscrição das entidades, programas e projetos no 
CMDCA. 

2020 
Secretaria Executiva 

CMDCA 
SMASH, CPD 

Elaborar um “Sumário” de todas as Resoluções publicadas pelo CMDCA-
TO com respectivos assuntos, e publicar no site da PMTO/CMDCA. 

2021 

Secretaria Executiva  
Comissão de 

Comunicação e 
Divulgação - CMDCA 

SMASH, CPD 

Aprofundar conhecimentos sobre legislação e procedimentos para 
registro de entidades, programas e projetos no CMDCA-TO. 

2021 
Comissão de Registro e 

Inscrição do CMDCA 
Secretaria Executiva CMDCA, MPMG 
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Analisar Lei Ordinária nº 6.521/2012, pontuar aspectos identificados para 
atualização e ajuste de acordo com as normativas e realidade atual, e 
encaminhar para a SMASH para solicitação de alteração da mesma. 

Até março/2021 
Comissão Especial 

CMDCA  
Secretaria Executiva CMDCA, SMASH, 

GP, PJM, MPMG, CMTO  

Analisar Regimento Interno do CMDCA e pontuar aspectos identificados 
para atualização e ajuste de acordo com as normativas e realidade atual, 
inclusive, se necessário, nas Comissões com suas respectivas atribuições. 

Até março/2021 
Comissão Especial 

CMDCA  
Secretaria Executiva CMDCA 

Atualizar Regimento Interno do CMDCA-TO. 2022 
Comissão Especial 

CMDCA 
Secretaria Executiva CMDCA 

Assegurar a redação das deliberações do CMDCA-TO na forma de 
Resoluções, bem como encaminhar e monitorar a sua correta publicação. 

Continuado 

Secretaria Executiva 
Comissão de 

Comunicação e 
Divulgação - CMDCA 

SMASH, CMDCA, ASCOM, CPD 

 

 

⚫ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretende-se que o presente Plano de Ação seja um instrumento para subsidiar o planejamento e a realização de ações, bem como para o 

constante monitoramento e avaliação da evolução das políticas públicas para garantia dos direitos de crianças e adolescentes do município de 

Teófilo Otoni. A sua divulgação e articulação para a execução entre as diversas Secretarias Municipais, diversos órgãos públicos, sociedade civil, 

empresas e da sociedade em geral é de suma importância para a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente e fortalecimento das políticas 

sociais. 

 

Teófilo Otoni, 25 de junho de 2020. 

 

A Assembleia Geral 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni/MG 
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