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INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 
META 

(resultado esperado) 
INDICADOR 

(meio de verificação) 
ATIVIDADES 

(como fazer?) 
PRAZO 

(quando fazer?) 
RESPONSÁVEL 

(quem faz?) 

Efetivação do Conselho 
Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente 
de Itaperuçu, PR 

Tornar o CMDCA de 
Itaperuçu operante e 
efetivação do FMDCA, já 
previsto em lei municipal, 
no ano de 2015 
 

Através de fiscalização e 
acompanhamento por 
Procedimento 
Administrativo 

a) Articulação com o 
Presidente do CMDCA para 
realização de reuniões 
mensais para reativação do 
órgão; 
 
b) Orientação a respeito do 
encerramento de CNPJ 
vinculado ao CMDCA e 
criação de CNPJ para o 
FMDCA; 
 
c) Instauração de 
procedimento no âmbito da 
Promotoria para fiscalização 
da criação do FMDCA e sua 
gestão/prestação de contas 
 
 
 

a) Março de 2015 (já 
realizada) 
 
b) Abril de 2015 (já 
realizada) 
 
c) Maio de 2015 a dezembro 
de 2015 
 

Aliana Cirino Simon Fabrício 
de Melo 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente; defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de 
políticas constitucionais; defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social 
e econômica 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 
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Indicadores Metas 2015   Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais x Outras Informações Estatísticas 

Grau de Conhecimento (%) 15%  x Resultados de Pesquisas de Opinião Pública x Percepção da realidade local 
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Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 8   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 

Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 8  x Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN  (Outros) ___________________________________ 



  
Combate ao trabalho 
infantil e 
insalubre/perigoso para 
adolescentes 

Redução do número de 
adolescentes e crianças 
envolvidos em trabalho 
perigoso e insalubre no ano 
de 2015 

Diminuição no número de 
procedimentos de 
averiguação de situações de 
trabalho infantil e de 
adolescentes em trabalho 
perigoso e/ou insalubre 

a) Atuação conjunta da 
rede de proteção 
(CMDCA, CREAS, 
Conselho Tutelar) na 
fiscalização do trabalho 
infantil, perigoso e 
insalubre; 
 

b) Atuação conjunta com 
o Ministério Público do 
Trabalho; 
 

c) Atuação e fiscalização 
perante os órgãos 
representativos dos 
profissionais de 
atividade de corte de 
pínus e carvoeira 
(principais atividades 
da região relacionadas 
ao trabalho infantil e 
perigoso/insalubre de 
adolescentes); 
 

d) Estratégias de 
divulgação da 
prevenção/combate ao 
trabalho infantil e 
insalubre/perigoso 
através de impressão 
de material didático e 
palestra nas escolas 
estaduais, com a 
presença de 
pais/responsáveis, 
alunos e professores. 

Fevereiro a dezembro de 
2015 
 
 

Aliana Cirino Simon Fabrício 
de Melo 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente; defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de 
políticas constitucionais; defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social 
e econômica 

 

INICIATIVA META INDICADOR ATIVIDADES PRAZO RESPONSÁVEL 



  
(projetos/ação proposta) (resultado esperado) (meio de verificação) (como fazer?) (quando fazer?) (quem faz?) 

Prevenção de transmissão 
de doenças sexualmente 
transmissíveis e gestação 
na adolescência 

Diminuir o número 
percentual de adolescentes 
grávidas e infectadas por 
DST’s no ano de 2015 em 
relação a 2014 

a) Número de processos 
criminais de estupro de 
vulnerável (quando 
encaminhados pelo Cartório 
de Registro de Pessoas 
Naturais comunicando 
nascimento de crianças 
cujas mães apresentam 
menos de 14 anos); 
 
b) Número de averiguações 
de paternidade, ações de 
investigação de paternidade 
e ações/execuções de 
alimentos, bem como 
acordos extrajudiciais 
apresentando genitoras 
adolescentes. 
 
c) Informações da Secretaria 
Municipal de Saúde e de 
Assistência Social em 
relação à gravidez na 
adolescência e DST’s em 
adolescentes.  

a) Atuação conjunta da 
rede de proteção 
(CMDCA, CREAS, 
Conselho Tutelar), bem 
como das Secretarias 
de Saúde, Educação e 
Assistência Social; 
 

b) Trabalho de 
conscientização dos 
adolescentes sobre o 
tema (autocuidado, uso 
de preservativos e de 
métodos 
contraceptivos, 
realização de exames 
ginecológicos), através 
de:  
 
b.1. Criação de grupo 
de jovens no CREAS 
para discussão do 
tema, especialmente 
voltado às adolescentes 
do sexo feminino, com 
trabalho e 
conscientização quanto 
à importância do 
estudo e da 
emancipação feminina; 
b.2. Palestras nas 
escolas estaduais, 
incluindo 
pais/responsáveis, 
alunos e professores; 
b.3. Elaboração de 
material didático em 
conjunto com a 
Prefeitura Municipal. 
 

Março a dezembro de 2015 Aliana Cirino Simon Fabrício 
de Melo 



  
c) Inserção na rede 

municipal de saúde de 
orientação às famílias 
através dos agentes 
comunitários de saúde 
da Estratégia Programa 
da Família (Secretaria 
Municipal de Saúde), 
com a distribuição de 
preservativos e de 
contraceptivos para 
famílias carentes. 
 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente; defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de 
políticas constitucionais; defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social 
e econômica 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Acessibilidade e segurança 
nas Entidades de 
Acolhimento de Rio Branco 
do Sul e Itaperuçu 

Melhorias nas condições 
oferecidas pelas Casas Lares 
de Rio Branco do Sul e 
Itaperuçu para incremento 
da segurança, acessibilidade 
e bem estar das crianças e 
adolescentes acolhidos na 
comarca. 
 

Através de fiscalização in 
loco, expedição de 
recomendação e 
acompanhamento por 
Procedimento 
Administrativo 

a) Fiscalização quanto às 
visitas pela Vigilância 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros; 
 
b) Fiscalização quanto à 
aquisição de material 
necessário para concessão 
de alvará de funcionamento 
pelo Corpo de Bombeiros e 
Vigilância Sanitária pela 
Prefeitura Municipal; 
 
c) Fiscalização quanto às 
condições de acesso para 
portadores de necessidades 
especiais (rampas, banheiro 
para deficiente físico, 
corrimões) nas Casas Lares,  
 
c) Expedição de 
Recomendação 

a) Março de 2015 (já 
realizada) 
 
b) Abril de 2015 (já 
realizada) 
 
c) Maio de 2015 
 
d) Junho de 2015 

Aliana Cirino Simon Fabrício 
de Melo 



  
Administrativa conferido 
prazo à Prefeitura Municipal 
para regularização das 
condições de segurança das 
entidades, com prazo para a 
realização das 
modificações/melhorias.  
 
 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente; defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de 
políticas constitucionais; defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social 
e econômica 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Proteção ao direito do 
idoso maior de 65 anos ao 
passe livre no serviço de 
transporte municipal  

Assegurar a todos os idosos 
acima de 65 anos o direito 
de gratuidade de transporte 
público municipal 
assegurado pelo Estatuto do 
Idoso no ano de 2015 
 

Através de fiscalização e 
acompanhamento por 
Procedimento 
Administrativo 
 
Dados fornecidos pela 
Secretaria Municipal de 
Transporte 

a) Expedição de 
recomendação a todas as 
empresas que realizam 
transporte público 
municipal para que 
observem o disposto no art. 
39 da Lei n. 10.741/2003 
 
b) Fiscalização do 
cumprimento da 
recomendação através de 
dados da Secretaria 
Municipal de Transportes e 
de acompanhamento por 
procedimento 
administrativo no âmbito da 
Promotoria.  
 
 

a) Maio de 2015 
 
b) Junho a dezembro de 
2015 

Aliana Cirino Simon Fabrício 
de Melo 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

 
 

Elaborado por: Aliana Cirino Simon Fabrício de Melo Data: 28 de abril de 2015 

 


