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Apresentação
Feira de Santana localiza-se em um anel rodoviário, há 108 km da Capital Baiana, com uma população de
aproximadamente de 600.000 habitantes, segundo o Anuário Estatístico de Feira de Santana / 2012, produzido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE, o município de Feira de Santana apresenta um quantitativo
da população de crianças e adolescentes de 49.512 meninos e 46.646 meninas, de 0 a 18 anos, de acordo com o
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 8069/90 de 13 de julho de 1990, é considerado criança até 12 anos
de idade (incompletos) e adolescente dos 12 aos 18 anos (incompletos).
O Diagnóstico Social de Crianças e Adolescentes do Município de Feira de Santana, foi realizado pela primeira vez
no município pelo Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes – CMDCA, tendo como principal
objetivo aproximar a sociedade civil e o poder público da real situação das comunidades onde as crianças e
adolescentes estão inseridas, em tempo que considera-se uma ferramenta de trabalho para acompanhar,
monitorar e avaliar os indicadores sociais que é por meio destes que podemos fazer referência aos Direitos
Fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), direito à Vida e Saúde, à Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, do direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, à Convivência Familiar e Comunitária e à
Profissionalização e Proteção no Trabalho.
Os indicadores apresentados foram constituídos a partir dos dados informados pelas instituições governamentais
da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, sendo 14 Centros de Referência de Assistência Social – CRAS,
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e 4 Centros de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação.

Uma das maiores dificuldades encontradas na coleta dedados junto as instituições, foi a falta de registros
organizados e sistematizados, fazendo com que os dados fossem coletados a partir das fichas de cadastros dos
demandatários, sendo que parte delas estava com os dados incompletos.
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PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO APRENDIZ LEGAL
AÇÃO

Monitorar as ações do Serviço
de Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes
de 06 a 15 anos– Prioridade
integrantes do PETI de Feira de
Santana, inclusive a quantidade
de núcleos por bairro.
Buscar adequações e melhorias
na execução do Programa de
Erradicação
do
Trabalho
Infantil.(inclusive,
para
afastamento das condições
precárias da estrutura física e
para que haja fornecimento de
mecanismos pedagógicos e
materiais
próprios
para
implantação de oficinas que
despertem o interesse e a
permanência no programa).

PRAZO

RESPONSÁVEL

PARCERIA

CMDCA
CMAS

CT, MP, SEDESO
SEDUC

CMDCA
CMAS

SEDESO

SUGESTÃO

Promover seminários, fóruns e
outros eventos relacionados ao
tema “Prevenção e Erradicação
do
Trabalho
Infantil
no
Município de Feira de Santana”

CMDCA
Secretarias
Municipais afins
CMAS

Organizações
Sociais
Instituições de
Ensino Superior
Conselhos
Tutelares

Fomentarcapacitações
permanentes e continuadas
para profissionais que atuam
naprevenção e erradicação do
trabalho infantil

Secretarias
Municipais
CMDCA

CMAS
Instituições de
Ensino Superior
Conselhos
Tutelares

Monitorar os dados sobre as
ações no município para a
prevenção e erradicação do
trabalho infantil através das
instituições governamentais e
não governamentais
Criar espaços de discussão e
reflexão entre empresários, e toda
a comunidade, inclusive zona rural
a respeito do trabalho infantil.

CMDCA

SEDESO
CMAS

Implementarnas instituições de
cursos profissionalizantes já

CMAS
CMDCA
Instituições de ensino Organizações Sociais
superior
SECRETARIAS
MUNICIPAIS
CMAS
CMDCA
EMPRESÁRIOS
SECRETARIAS

existentes no município, a
oferta
de
vagas
para
adolescentes.
Mobilizar o Programa Aprendiz
Legal com o objetivo de garantir
inclusão de adolescentes e
jovens que estejam sendo
acompanhados pelo Sistema de
Garantia de Direitos.
Mobilizar a Câmara Municipal
para apresentar um Projeto de
Lei, visando à criação do
Programa
Municipal
de
Contratação de Aprendiz, para
contratação em regime de
aprendizagem, previsto nos
Art.428 e seguintes da CLT (Lei
10.097/2000) e Decreto Federal
5598/2005, através de processo
seletivo, que será realizado
mediante
edital,
conforme
preceitua o Art.16 do Decreto
5598/2005,
prioritariamente
para
inclusão
social
de
adolescentes
oriundos
de

MUNICIPAIS AFINS

5S

CMDCA

EMPRESÁRIOS

CIEE
SEDESO
SEC.
DO
TRABALHO,
TURISMO
E
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
CT
CMDCA

Câmara
Vereadores
SEDESO
Gabinete
Prefeito
Secretaria
Governo

de
do
de

famílias com renda inferior a
dois salários mínimos, e/ou ser
egresso
do
sistema
de
cumprimento
de
medidas
socioeducativas.
Subsidiar o planejamento e
execução das políticas públicas
para o enfretamento do trabalho
infantil no município.

CMDCA
CMAS

SECRETARIAS
MUNICIPAIS AFINS

EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

AÇÃO

Apoiar,em consonância com a
Lei nº 12.594, de 18 de janeiro
de 2012, SINASE – Sistema
Nacional de Atendimento
Socioeducativo,a
formação
continuada e permanente dos
técnicos
que
prestam

PRAZO

RESPONSÁVEL
SEDESO

PARCERIA
MP
MDS
MJ
SEDES
CMAS
CMDCA
MPT

SUGESTÃO

atendimento à adolescentes
autores de atos infracionais e
suas famílias, incluindo os que
encontram-se
em
cumprimento de medidas
socioeducativas LA / PSC,
garantido
o
atendimento
especializado
para
essas
demandas.
Promover seminários, fóruns e
outros eventos relacionados ao
tema
“Atendimento
Socioeducativo no Município
de Feira de Santana” buscando
envolver educação com ênfase
nas Medidas Socioeducativas,
ECA, violência e juventude,
MP, Poder Judiciário, Conselho
Tutelar, ONGs, Polícia Militar e
Civil, entre outros.
Monitorar as demandas e

CMDCA
SEDESO

MP
MDS
MJ
SECRETARIAS
ESTADUAIS
AFINS
CMAS
MPT
SECRETARIAS
AFINS

CMDCA
SEDESO

CMAS
MDS

atendimentos
do
CREAS
LA/PSC,
inclusive
receber
relatórios
trimestralmente
dessa instituição.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO JUVENIL E OUTROS TIPOS DE VIOLÊNCIA

AÇÃO

Ampliar ações de prevenção de
enfrentamento à violência
sexual e outras infanto-juvenil
no município de Feirade
Santana.
Mobilizar ações de capacitação
para a rede de turismo do
município na prevenção da
exploração sexual no turismo.

PRAZO

RESPONSÁVEL
Conselhos Municipais
Secretarias Municipais
PAIR
MP

SEDESO
PAIR
CMDCA
Secretarias
afins

PARCERIA
IES
Organizações
Sociais

IES
Redes de Hotéis
SEST/SENAT
Municipais Sindicato
de
Taxis
Sindicato
de
mototaxi
PF

RECURSO FINANCEIRO

Investir
em
campanhas
publicitárias
e
mobilizações
permanentes junto à sociedade,
sensibilizando-a para uma cultura
da denuncia responsável e
enfrentamento aos diversos tipos
de
violência
infanto-juvenil,
inclusive o trabalho infantil.

CMDCA
SEDESO
SECOM

Fomentar no município o amparo
legal para notificação compulsória
(obrigatória) nos casos de violência
identificados contra criança e
adolescência.

CMDCA
MP
CT

PM
Organizações
Sociais
MÍDIA LOCAL
CDL
Organizações
Sociais
CIFS
Associação
Comercial
SEST/SENAT
CIS
CMAS
SEDESO e
Secretarias afins
PM
Polícia Civil
Guarda
Municipal
Defensoria
Pública
entre
outros.

GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

AÇÃO

PRAZO

RESPONSÁVEL

PARCERIA

Elaborar os Planos Municipais
de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária e
Primeira Infância.
Contribuir com a formulação
de políticas sociais públicas
(programas,
projetos
e
atividades),
nas
áreas
relacionadas com a proteção
da infância e da juventude,
para que haja a destinação de
recursos públicos.

Secretarias
CMDCA
CMAS

SECOM
CMAS

CMDCA
SEDESO
SECRETARIAS AFINS

CMAS
ONGS
IES

Mobilizar para que nos
residenciais Minha Casa
Minha
Vida,
sejam

CMDCA
SEDESO
SECRETARIA
HABITAÇÃO
CEF

ONGS
DE

SUGESTÃO

desenvolvidos
projetos
voltados para crianças e
adolescentes e sua família.
PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE AMEAÇADO DE MORTE

AÇÃO

PRAZO

RESPONSÁVEL

Realizar capacitação e outros
eventos específicos sobre o
tema, para fortalecimentoda
Rede de Proteção.

CMDCA
SEDESO
PPCAAM
SECRETARIA DE JUSTIÇA
MP
Vara
da
Infância
Adolescência

Garantir ações efetivas do
PPCAAM no município junto ao
Sistema de Garantia de
Direitos.

CT
MP
Vara
da
Adolescência

PARCERIA
Polícia Militar
Polícia Civil
Polícia Federal

e

CMDCA
PPCAAM
Infância

e

SUGESTÃO

EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO
SUGESTÃO
AÇÃO

Monitorar a implementação
e/ou implantaçãodos serviços
de abordagem de rua com
crianças e adolescentes nos
CREAS, no qual os educadores
sociais seriam os responsáveis
pela abordagem nas ruas.
Monitorar, junto à Divisão da
Proteção Social Especial da
SEDESO,
que
os
CREASproporcionem nas suas
ações
diárias
atividades
lúdicas/cultural buscando uma
maior
adesão
ao
acompanhamento psicossocial

PRAZO

RESPONSÁVEL

PARCERIA

CMDCA
SEDESO

CMAS
Guarda
Municipal
PM

CMDCA
SEDESO

CMAS

das crianças e adolescentes
como também de seus
responsáveis,
visando
o
rompimento das situações de
violência.
Viabilizar
capacitações
continuadas e permanentes
para
os
trabalhadoresde
instituições
governamentais
e/ou
não-governamentais,
quecompõem a rede de
atendimento.
Solicitar
relatórios
institucionais trimestralmente
das
instituições
governamentais
e
nãogovernamentais que atendam
crianças e adolescentes do
município, com o objetivo de
alimentar um banco de dados
para o CMDCA.

CMDCA
SEDESO

CMAS
IES
Secretarias
afins.

CMDCA

SEDESO
CMAS
MDS

FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS
AÇÃO

Incentivar de forma ampla
debates nas comunidades a
respeito
dos
Grêmios
Estudantis.
Articular junto ao Poder
Legislativo a efetivação das
ações do Parlamento Juvenil,
conforme a Lei Municipal nº
2.628 de 28 de novembro de
2005
Promover
eventos
e
atividades para estimular o
protagonismo
infantojuvenil.

PRAZO

RESPONSÁVEL

PARCERIA

CMDCA
Secretaria de Educação
SECRETARIA DE CULTURA
ESPORTE E LAZER.

Parlamento Juvenil
CT
SEDESO
Secretarias Afins

CMDCA
Parlamento Juvenil

SEDESO

CMDCA
SEDESO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARLAMENTO
CULTURA,ESPORTE E LAZER JUVENIL
PAIR

RECURSO NECESSÁRIO

FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AÇÃO

PRAZO

RESPONSÁVEL

PARCERIA

Promover
a
divulgação
contínua do Diagnóstico Social
de Crianças e Adolescentes de
Feira de Santana
Promover encontros, fóruns ou
outros espaços de discussão
sobre as Leis Orçamentárias
para o Conselho Tutelar e
CMDCA.

CMDCA
SEPLAN

SEDESO
SEDUC
SECOM

CMDCA
SEPLAN

SEDESO
SEDUC
SECOM
MÍDIA LOCAL

Fomentar a criação de um
sistema informatizado único
para o CMDCA englobando
toda a rede de proteção de

CMDCA
SEPLAN
SEDESO
SEFAZ
SEDUC
SMS

MP
VARA DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE
Organizações Sociais
Secretarias Afins

RECURSO
FINANCEIRO

criança e adolescentea nível
municipal, com o objetivo
de monitorar e avaliar os
dados
relativos
ao
Diagnóstico
Social
de
Crianças e Adolescentes no
município.
Promoverseminários, fóruns e
outros espaços de discussão
sobre
Controle
Social,
Participação Popular e Direitos
da Criança e do Adolescente.
Promover
programas
de
formação continuada para
conselheiros de direitos e
conselheiros tutelares.
Divulgara garantia dos direitos
humanos de crianças e
adolescentes, através dos
meios de comunicação.
Monitorar
as
condições

CMDCA

SEDESO
SEPREV
SEDUC

CMDCA

SEDESO
SEPREV
SEDUC

CMDCA
SECOM
SEDESO

SEDUC
MÍDIA LOCAL

SEDESO

MP

adequadas
para
o
funcionamento dos conselhos
tutelares,
como:
pessoal,
estrutura física que garanta o
sigilo e privacidade dos
atendimentos, internet, carro e
segurança para os conselheiros
tutelares e o público atendido.

CMDCA

Assegurar
a
efetiva
implantação
de
funcionamento do SIPIAWEB. (Sistema Integrado de
Plano
Individual
do
Adolescente) na Rede de
Proteção do Município.

CMDCA
SEDESO

POLÍTICA DE SAÚDE

SEDES
SJ
CT

AÇÃO

Mobilizarcursos, palestras,
e outros tipos de eventos
voltados para a prevenção
ao uso abusivo de álcool e
outras drogas por crianças e
adolescentes, abrangendo
vários segmentos como:
prevenção,
tratamento,
reinserção social, vigilância
epidemiológica e pesquisas,
incluindo capacitação sobre
essa problemática, para os
educadores sociais das
redes privadas e públicas,
equipes da rede municipal
de saúde (ESF, NASF, SAMU,
etc).

PRAZO

RESPONSÁVEL
CMDCA
SMS
SEPREV
SEDUC
SEDESO

PARCERIA
Secretaria
Antidrogas

RECURSO NECESSÁRIO

Apoiar campanhas de
prevenção a gravidez
precoce.

Secretaria
Saúde

Apoiar capacitações para os
profissionais
da
rede
municipal do Planejamento
Familiar para trabalharem
com adolescentes.
Mobilizar,
buscando
garantir a prioridade no
atendimento de crianças e
adolescentes nas unidades
de
saúde,
inclusive
hospitais.

SMS
CMDCA

SEDESO

SMS
CMDCA
CT

SEDESO

ESPORTE, CULTURA E LAZER
PROMOÇÃO DAS PRÁTICAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Municipal

de CMDCA
SEDESO

AÇÃO

Incentivar
ações
que
ampliem programas de
Cultura, Esporte e Lazer,
gerenciados pela Secretaria
Municipal e/ou Estadual de
Cultura, Esporte e Lazer,
independente de fonte de
financiamento,
voltados
para
crianças
e
adolescentes do município,
inclusive Zona Rural.
Incentivar
projetos
de
capacitação
para
os
profissionais de Esporte,
Cultura e Lazer, que atuem
com
crianças
e
adolescentes,
buscando

PRAZO

RESPONSÁVEL

PARCERIA

SEC ESPORTE, CULTURA E SECRETRIAS AFINS
LAZER.
SEDESO
CMDCA
SEDUC

SEC ESPORTE, CULTURA E SECRETRIAS AFINS
LAZER.
SEDESO
CMDCA

Sugestão

garantir o respeito e
estímulo ao protagonismo
infanto juvenil.
Incentivar
ações
que
venham
implementar
programas, projetos
e
serviços na área de Cultura,
Esporte e Lazer para
crianças e adolescentes.
Incentivar a construção de
quadras poliesportivas em
todos os bairros em que se
localizem CRAS e/ou núcleo
do PETI, destinadas a
proporcionar às crianças
resgatadas do trabalho, a
realização de atividades de
lazer, culturais, desportivas,
etc, com o objetivo de

CMDCA
SEDESO

SEC
ESPORTE,
CULTURA E LAZER.
SECOM

SECRETARIA DE CULTURA, SEDESO
ESPORTE E LAZER.
SEDESO
CMDCA
SEPLAN
SEFAZ

impedir que retornem a
situação de trabalho infantil
quando for o caso.

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO

Sugerir a implantação de
equipes multidisciplinares,
com Assistente Social,
Psicólogo,
Pedagogo,

PRAZO

RESPONSÁVEL
CMDCA
SEDUC

PARCERIA

SUGESTÃO

Psicopedagogo
e
Nutricionista por zonas nas
escolas
através
da
Secretaria de Educação,
inclusive sugerir que esteja
no Plano Orçamentário do
município.
Monitorar a ampliação das
creches e pré-escolas nos
bairros com aulas em
período integral alternando
processo pedagógico e
temáticas
socioculturais
fortalecendo
os
laços
comunitários e familiares,
inclusive sugerir que esteja
no Plano Orçamentário do
município.

CMDCA

SEDUC
SEDESO

CMDCA

Monitorar a ampliação e
implementação de salas de
recursos
nas
escolas
municipais com profissionais
para orientar crianças e
adolescentes com dificuldades
de
aprendizagem,
comportamental e emocional,
em especial as escolas da zona
rural onde o índice de
alfabetização é baixo.

SEDUC
SEDESO

ORÇAMENTO E FINANÇAS
RECURSOS DO FIA
AÇÃO

Acompanhar
mensalmente
a
evolução e aplicação
dos recursos do Fundo
da
Infância
e

PRAZO

RESPONSÁVEL
CMDCA

PARCERIA
SEDESO
SEFAZ

RECURSO FINANCEIRO

Adolescência – FIA.
Envidar
esforços
paraque seja garantida
a
destinação
de
recursos
do
Orçamento
Público,
para a promoção dos
direitos da infância e
juventude, como piso
a ser observado pela
administração
e
condição
para
resguardo
dos
princípios
constitucionais
da
proteção integral e
prioridade absoluta.
Articular com toda a
rede da iniciativa

CMDCA

CMDCA

SEDESO
SECRETARIA
MUNICIPAL
FAZENDA
SECRETARIA
MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

SEDESO
SECRETARIA

DA

DE

privada e o poder
público com o objetivo
de
executar
campanhas para a
arrecadação
de
recursos de pessoas
físicas e jurídicas,
divulgando em jornais,
rádios e televisão para
incentivar a doação de
recursos para o FIA,
inclusive confeccionar
materiais
informativos, como:
folders,
cartazes,
cartilhas, entre outros,
para divulgação no
município.
Realizar eventos para

MUNICIPAL DA
FAZENDA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENT
O
SECOM
MÍDIA LOCAL

CMDCA
SEDESO

SEDESO
CDL

lançamento
das
campanhas
de
incentivo a doação,
com prestação de
contas dos recursos já
repassados, incluindo
os parceiros-doadores.
Assegurar
que
o
repasse de recursos do
FIA seja feito apenas
às
Organizações
Sociais que estejam
em consonância com
as políticas públicas da
Criança
e
do
Adolescente de Feira
de Santana, e que
apresentem projetos
inovadores
e/ou

SEFAZ
SECOM

CIS

CMDCA

SEDESO
SECRETARIA
MUNICIPAL
FAZENDA
SECRETARIA
MUNICIPAL
PLANEJAMENTO

DA

DE

complementares
a
essas
políticas,
conforme deliberação
em Reunião Ordinária
do CMDCA através de
Edital específico.
( Conforme Art. 90 do
ECA)

