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Introdução 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA de Capela no ano de 2011 através da parceria com o Programa 

Amigo de Valor, que disponibilizou apoio financeiro e técnico e através da 

realização de oficinas de capacitação seguindo a metodologia prevista no 

GUIA CONHECER PARA TRANSFORMAR, possibilitou a implementação de 

um processo permanente de identificação de problemas e das 

potencialidades da realidade local e de proposição de ações que, uma vez 

implantadas, tragam avanços efetivos na proteção integral das crianças e 

adolescentes, denominado DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA REALIDADE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

A metodologia proposta está voltada a estimular os atores locais a 

conduzir o processo de conhecimento da realidade que deverá subsidiar o 

planejamento da política de atendimento. Para tanto, estimula o diálogo 

colaborativo, a análise conjunta da realidade e o compartilhamento das 

decisões sobre as prioridades locais. Essa perspectiva procura refletir o 

espírito participativo contido no ECA. 

O Diagnóstico Social é um procedimento de análise e pesquisa, a 

fim de chegar a uma identificação eventual da realidade social do 

município. 



  

A realização do Diagnóstico Social no municio de Capela é de suma 

importância, uma vez que o mesmo permite conhecer melhor a situação 

de vida e vulnerabilidade social a qual as crianças e os adolescentes estão 

inseridos. O Diagnóstico traz o conhecimento da realidade de forma mais 

concreta e fundamentada, o que possibilitará ao município à realização de 

ações futuras mais qualificadas e específicas, que possa trazer resultados 

mais significativos no combate as violações dos direitos das crianças e dos 

adolescentes do município. 

No presente momento será utilizada parte das etapas da 

metodologia citada, a saber:  

Etapas:  

Etapas 

Etapa 1: Formulação de um quadro de referência orientador do 
diagnóstico 

Etapa 2: Identificação dos problemas e violações que atingem as crianças e 
adolescentes e da situação do sistema de garantia de direitos no 
município 

Etapa 3: Formulação de propostas de ação para o fortalecimento do 
sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes no município 
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Apresentação1 

 O Programa Amigo de Valor, através das oficinas de capacitação e 

do GUIA CONHECER PARA TRANSFORMAR, possibilitou no ano de 2011 ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – 

de Capela/AL estabelecer um processo permanente de descoberta dos 

problemas e das potencialidades da realidade local e de proposição de 

ações que, uma vez implantadas, tragam avanços efetivos na proteção 

integral das crianças e adolescentes, denominado DIAGNÓSTICO 

MUNICIPAL DA REALIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

A metodologia aqui proposta é diferente: estimula os atores locais 

a conduzir o processo de conhecimento da realidade que deverá subsidiar 

o planejamento da política de atendimento. Para tanto, estimula o diálogo 

colaborativo, a análise conjunta da realidade e o compartilhamento das 

decisões sobre as prioridades locais. Essa perspectiva procura refletir o 

espírito participativo contido no ECA.  

O GUIA propõe como metodologia a realização de uma “viagem 

exploratória e propositiva” no município. Essa viagem deverá produzir 

informações e conhecimentos sobre a realidade local, conclusões sobre a 

 
1 Fonte: Guia para Diagnóstico e Formulação da Política Municipal de Proteção 

Integral das Crianças e Adolescentes 



  

situação das crianças e dos adolescentes e medidas que devem ser 

adotadas para que a proteção integral se torne uma realidade. As 

conclusões produzidas poderão ser comparadas com novas imagens 

geradas por outras viagens que se seguirão. Sucessivos ciclos de 

diagnóstico, desenvolvidos periodicamente, permitirão o 

acompanhamento permanente da evolução (positiva ou negativa) da 

realidade local e a avaliação do impacto das ações empreendidas. 

O ponto de chegada é a formulação de propostas de melhoria da 

qualidade do atendimento prestado para crianças e adolescentes através 

de diretrizes e ações postas no Plano de Ação Municipal (nele está incluso 

o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo), os quais devem ser 

inseridos no orçamento municipal e executados para desencadear 

transformações significativas na qualidade de vida das crianças e 

adolescentes. 

Para alcançar essa meta o município deverá percorrer 03 etapas. 

Etapa 1: Formulação de um quadro de referência orientador do 

diagnóstico 

Etapa 2: Identificação dos problemas e violações que atingem as crianças e 

adolescentes e da situação do sistema de garantia de direitos no 

município 

Etapa 3: Formulação de propostas de ação para o fortalecimento do 

sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes no município 

Encerrado este ciclo de diagnóstico e planejamento, um novo ciclo 

anual será iniciado com o acompanhamento e monitoramento da 

execução dos programas de trabalho gerados a partir do diagnóstico.  



  

Para responder a essas razões, o Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CMDCA – com o patrocínio do Programa 

Amigo de Valor e o apoio técnico da Prattein – Consultoria em Educação e 

Desenvolvimento Social – realizou entre os meses de fevereiro e 

dezembro de 2011, o projeto “CONHECER PARA TRANSFORMAR: 

Diagnóstico Municipal da Realidade da Criança e do Adolescente” do 

município de Capela, que mediante nova deliberação decidiu pela 

atualização do mesmos num processo concluído em março de 2022 

materializado neste chamado Relatório Final. 

Com a presente iniciativa, pretende-se dar publicidade às 

informações coletadas que compõem o Diagnóstico e possibilitar o 

CMDCA apresentar novas propostas de intervenção socio institucional.  

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Elaboração do Diagnóstico 

A elaboração de um diagnóstico é sempre necessária para se ter 

elementos que permitam a compreensão de uma realidade quando se 

pretende nela intervir. Ele se propõe a apresentar com mais detalhamento 

as nuances de um determinado problema. 
O diagnóstico é um procedimento que leva a identificação e a 

compreensão de um problema com o objetivo de se traçar uma 

estratégia de ação. É um momento de sensibilização e articulação 

com a comunidade, de travar conhecimento com a situação a qual 

pretende trabalhar. As ações devem ser escolhidas a partir dos 

resultados do diagnóstico.  (RIZZINI et al, 1999, p. 18) 

Por tal razão, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, órgão que tem entre seus objetivos o papel de agente 

fomentador do reordenamento da política de atendimento à criança e ao 

adolescente no município de Capela, e com base nos itens acima expostos, 

realiza este projeto como forma de constituir um instrumento que sirva de 

alicerce para a elaboração de propostas, planos e programas que visem à 

melhoria da qualidade de vida da criança e do adolescente do nosso 

município. 

O início dos trabalhos (realizado entre dezembro de 2021 e março 

de 2022) de elaboração do Diagnóstico  

 

a) Objetivos 

O Diagnóstico, portanto, assume a característica de se obter uma 

visão panorâmica tanto sobre a realidade de violação de direitos a que são 

submetidas as crianças e adolescentes e o Sistema de Atendimento, 



  

concluindo com a proposição de ações que efetivam o reordenamento 

jurídico institucional previsto no art. 259, parágrafo único do ECA. 

 

b) Estratégias Metodológicas 

 As estratégias diretas de coleta de dados constituíram-se 

basicamente na obtenção de informações feitas mediante entrevistas, 

aplicação de questionários e visitas: 

1. Pesquisa nas bases de informações oficiais enquanto estratégias 

indiretas que permitiram a coleta de informações já sistematizadas e 

disponíveis junto a órgãos públicos e sistemas de informação. Esses dados 

foram levantados junto a(o): 

a) Secretarias e órgãos municipais; 

b) Sistemas DATASUS e CENSO ESCOLAR; 

c) Censo/2010 – IBGE; 

d) IDI – UNICEF; 

e) Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – IBGE; 

f) Observatório Criança e Adolescente 

 

2. levantamento quantitativo de informações junto aos órgãos do Sistema 

de Garantia de Direitos (Conselho Tutelar e CREAS), a respeito das 

situações de violência e violações de direitos infanto juvenis; 

3. Dados constantes nos Planos Municipais de Educação, Saúde e 

Assistência Social. 

 

c) Entraves e Obstáculos Enfrentados 

 Na realização dos trabalhos nos deparamos com uma série de 

obstáculos, em sua maior parte relacionadas com o registro e análises de 

informações de atendimento. Podemos elencar: 

a) Falta de capacitação dos membros do Conselho Tutelar sobre o Sistema 

de Informação Para Infância e Adolescência - SIPIACT; 

b) Inexistência de uma base de dados integrada dos indicadores de 

violação de direitos de crianças e adolescentes; 



  

c) Ausência de sistematização e articulação/agregação de dados, 

especialmente nos órgãos públicos; 

 

 

 

 

 

Descrição e Análise das Etapas 
 

ETAPA 1 FORMULAÇÃO DE UM QUADRO DE REFERÊNCIA ORIENTADOR 

DO DIAGNÓSTICO 

Nessa etapa, se organizou um quadro de informações que 
ofereçam uma visão preliminar sobre o perfil do município, suas 
diferenças territoriais e instituições de proteção especial. Ao mesmo 
tempo, SE buscará indicadores básicos que apontem a ocorrência de 
violações dos direitos das crianças e adolescentes e levantará hipóteses 
sobre a capacidade da rede de atendimento para enfrentar essas 
violações. 

 

Capela Alagoas 

Prefeito  
ADELMO MOREIRA CALHEIROS 
[2021] 

Gentílico  capelense 

Área Territorial  263,735 km² [2021] 

População estimada  16.907 pessoas [2021] 

Densidade demográfica  70,39 hab/km² [2010] 

Escolarização 6 a 14 anos  93 % [2010] 

IDHM Índice de desenvolvimento 
humano municipal  0,573 [2010] 

Mortalidade infantil  
15,94 óbitos por mil nascidos vivos 
[2019] 

Receitas realizadas  49.802,32 R$ (×1000) [2017] 

Despesas empenhadas  51.060,48 R$ (×1000) [2017] 



  

PIB per capita  11.234,51 R$ [2019] 

 
Histórico 

A história de Capela teve início com a construção de uma pequena 

igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição. 

Através do decreto 52, de julho de 1860 o povoado “Paraíba” foi 

desmembrado do município de Atalaia, elevando-se a categoria de vila. 

Em junho de 1904, a vila passou a se chamar Euclides Malta, tornando-se 

sede municipal. Em 2 de julho de 1919, ao ser elevado à categoria de 

cidade, recebeu o nome de Capela. 

Em 1943, o município passou a ser chamado "Conceição do 

Paraíba", por conta da devoção que a população dedicava a Nossa 

Senhora da Conceição e, também, numa homenagem ao rio Paraíba, que 

corta o município. Finalmente em 1949, a cidade voltou a ter, de forma 

definitiva, o nome de Capela. 

 

Situação Geográfica e Demográfica 

Capela situa-se na 1ª Macrorregião de Saúde e na 4ª região de 

saúde, de acordo com o Pano Diretor de Regionalização do Estado de 

Alagoas. Localiza-se na mata alagoana, tendo como limites os municípios 

de Cajueiro, Viçosa, Murici e Atalaia. Se encontra a 78 metros acima do 

nível do mar, comum a área de 291 km , um clima temperado com 

temperatura máxima de 34ºC e mínima de 21ºC. O acesso para a capital, 

Maceió, se dá através da Rodovia Estadual – AL 210. A distância até a 

capital é de 65 km. 

 

População 

A População total do Município era de 17.504 habitantes de 

acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000), sendo 8.689 homens e 

8.815 mulheres, onde cerca de 35% da população reside em área rural. 

 Segundo estimativa atualizada em 2021 houve uma redução 
da população para 16.907 pessoas. 



  

 
 

Distribuídas nas seguintes faixas etárias: 
Faixa Etária Total % 

0 a 03 anos 1.250 7,4 

04 a 05 anos 692 4,1 

06 a 14 anos 3.584 21,2 

15 a 17 anos  1.068 6,3 

Crianças e adolescentes (0 a 17 anos) 6.594 39 

0 a 18 anos 6.920 40,9 

19 anos e mais 9.987 59,1 

População total 16.907 100 
Fonte: https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia 
 

 



  

Razão de Dependência 
É a população com menos de 15 anos ou com mais de 65 anos de idade 
(população economicamente dependente) em relação à população de 15 a 64 
anos de idade (população potencialmente ativa). 
Segundo as informações do Censo Demográfico, a razão de dependência total 
no município passou de 70,63%, em 2000, para 64,38% em 2010, e a proporção 
de idosos, de 5,14% para 6,49%. 
Já na UF, a razão de dependência passou de 66,81% para 54,30%, e a proporção 
de idosos, de 4,96% para 6,01% no mesmo período. 
 

Estrutura etária da população no município - Capela/AL - 2000 e 2010 
 População % do Total População % do Total 

Estrutura Etária 2000 2000 2010 2010 

Menor de 15 anos 6.778 36,26 5.580 32,68 

15 a 64 anos 10.955 58,61 10.389 60,84 

65 anos ou mais 960 5,14 1.108 6,49 

Razão de 
dependência 

 
70,63 

 
- 

 
64,38 

 
- 

Taxa de 
envelhecimento2 

5,14 - 6,49 - 

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010). 
 
Segundo as informações do Censo Demográfico, a razão de dependência total 
no município passou de 70,63%, em 2000, para 64,38% em 2010, e a proporção 
de idosos, de 5,14% para 6,49%. 
 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida geral e 
sintética usada para classificar o grau de desenvolvimento econômico e a 
qualidade de vida dos países. Foi criado em 1990 e vem sendo publicado 
anualmente desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD da ONU. O IDH varia em uma escala que vai de 0 
a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. A 
escala classifica os países em cinco faixas: IDH muito alto, alto, médio, 
baixo e muito baixo. 

 
2Taxa de envelhecimento é a razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população 

total.  



  

As dimensões que constituem o IDH são: 
Renda: Padrão de vida medido pela Renda Nacional Bruta per capita; 
Saúde/Longevidade: Vida saudável e longa medida pela expectativa de 
vida; e 
Educação: Acesso ao conhecimento medido pela média de anos de 
educação de adultos e expectativa de anos de escolaridade para crianças 
na idade de iniciar a vida escolar. 

O Brasil, conforme relatório de Desenvolvimento Humano 2020 
(com base nos dados de 2019), possui IDH de 0,765, encontra-se portanto, 
na faixa de alto desenvolvimento. O valor do índice cresceu em relação a 
2018, no entanto caiu cinco posições no ranking, ocupando o 84º lugar 
entre os 189 países e territórios reconhecidos pela ONU. O país com o 
maior IDH no mundo é a Noruega com 0,957 estando na faixa de 
desenvolvimento muito alto. Entre os países com o desenvolvimento 
muito baixo, a Nigéria aparece na última posição, com IDH de 0,394. 

O IDH também é usado para apurar o desenvolvimento de 
cidades, estados e regiões através do Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal - IDHM. O IDHM brasileiro é um ajuste metodológico do IDH 
Global e segue as mesmas três dimensões, porém não é possível fazer 
comparação entre o IDHM de um município e o IDH de um país. Os dados 
estão disponibilizados através do Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil. 

 
O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil é uma parceria 

entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João 
Pinheiro. Os dados foram baseados nos Censos Demográficos de 1991, 
2000 e 2010 e contemplam os estados e municípios. Recentemente foram 
divulgados valores do IDHM para o período 2012-2017 com base na 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD do IBGE. Porém, 
contemplam somente os Estados, Regiões Metropolitanas (RM) e Regiões 
Integradas de Desenvolvimento (RIDEs). Seguem os dados do Atlas 
referente ao município de Capela / Alagoas. 



  

A partir dos dados do Censo Demográfico, o IDHM do município - Capela 
- era 0,379, em 2000, e passou para 0,573, em 2010. Em termos relativos, a 
evolução do índice foi de 51,19% no município. 

Como evidenciado anteriormente, o IDHM do município - Capela - 
apresentou aumento entre os anos de 2000 e 2010, enquanto o IDHM da UF - 
Alagoas - passou de 0,471 para 0,631. Neste período, a evolução do índice foi de 
51,19% no município, e 33,97% na UF. 

Ao considerar as dimensões que compõem o IDHM, também entre 
2000 e 2010, verifica-se que o IDHM Longevidade apresentou alteração 18,88%, 
o IDHM Educação apresentou alteração 142,55% e IDHM Renda apresentou 
alteração 19,40%. 

O gráfico abaixo permite acompanhar a evolução do IDHM e suas três 
dimensões para o município - Capela - e para a UF - Alagoas - nos anos de 1991, 
2000 e 2010. 

 
Em 2010, o IDHM do município - Capela - ocupava a 4786ª posição 

entre os 5.565 municípios brasileiros e a 36ª posição entre os municípios de seu 
estado (UF). 

 



  

Longevidade e mortalidade 
A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 
Longevidade do IDHM e faz referência ao Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 3 – Saúde e Bem-estar. O valor dessa variável no município - Capela - 
era de 62,48 anos, em 2000, e de 69,59 anos, em 2010. Na UF - Alagoas -, a 
esperança de vida ao nascer era 63,79 anos em 2000, e de 70,32 anos, em 2010. 
 

 
Mortalidade infantil (2013-2019) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

14,6 29,91 0 16,67 14,15 14,15 15,93 

Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10al.def 

 
Educação 
No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 87,45%, em 
2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos, frequentando os 
anos finais do ensino fundamental, era de 79,57%. A proporção de jovens de 15 a 
17 anos com ensino fundamental completo era de 37,62%; e a proporção de 
jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 16,77%. 

 
Defasagem, distorção e evasão 
Em 2000, 57,94% da população de 6 a 17 anos estavam cursando o ensino 
básico regular com menos de dois anos de defasagem idade- série. Em 2010, 
esse percentual era de 75,91%. 
A taxa de Distorção idade-série no ensino médio no município era de 37,40%, 
em 2016, e passou para 36,00%, em 2017. Por sua vez, a taxa de evasão no 
fundamental foi de 5,60%, em 2013, para 6,80%, em 2014. A taxa de evasão no 
ensino médio foi de 13,20%, em 2013, e, em 2014, de 14,40%. 

 
 



  

 
 
Expectativa de anos de estudo 
O indicador Expectativa de anos de estudo sintetiza a frequência escolar da 
população em idade escolar. Mais precisamente, ele indica o número de anos de 
estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência terá 
completado ao atingir a idade de 18 anos. 
No município, esse indicador registrou 5,05 anos, em 2000, e 8,70 anos, em 
2010, enquanto na UF registrou 6,54 anos e 9,07 anos, respectivamente. 
 

Escolaridade da população adulta 

 



  

Outro indicador que compõe o IDHM Educação e mede a escolaridade da 
população adulta é o percentual da população de 18 anos ou mais com o 
ensino fundamental completo. Esse indicador reflete defasagens das gerações 
mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou 
de 16,71% para 30,76, no município, e de 25,14% para 40,57%, na UF. 
Em 2010, considerando-se a população de 25 anos ou mais de idade no 
município - Capela, 40,90% eram analfabetos, 25,93% tinham o ensino 
fundamental completo, 17,47% possuíam o ensino médio completo e 2,75%, o 
superior completo. Na UF, esses percentuais eram, respectivamente, 30,57%, 
36,36%, 24,98% e 6,90%. 
Escolaridade da população de 25 anos ou mais de idade no município - 
Capela/AL - 2010 
 

 
 
 
 



  

Renda 

 
Nível de renda 

Os valores da renda per capita mensal registrados, em 2000 e 2010, evidenciam 
que houve crescimento da renda no município - Capela - entre os anos 
mencionados. A renda per capita mensal no município era de R$ 143,42, em 
2000, e de R$ 251,36, em 2010, a preços de agosto de 2010. 
 
Pobreza 

No Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas extremamente 
pobres, pobres e vulneráveis à pobreza as pessoas com renda domiciliar per 
capita mensal inferior a R$70,00, R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 01 de 
agosto de 2010),  respectivamente. Dessa forma, em 2000, 47,84% da população 
do município eram extremamente pobres, 73,61% eram pobres e 86,20% eram 
vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram, respectivamente, de 
16,49%, 43,45% e 70,52%. 
Analisando as informações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, a 
proporção de pessoas extremamente pobres (com renda familiar per capita 
mensal inferior a R$ 70,00) inscritas no CadÚnico, após o recebimento do Bolsa 
Família passou de 35,77%, em 2014, para 35,38%, em 2017. Já a proporção de 
pessoas pobres (com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 140,00), 
inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era de 78,13%, em 
2014, e 75,68%, em 2017. Por fim, a proporção de pessoas vulneráveis à pobreza 
(com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 255.00), também inscritas no 
cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era de 85,14%, em 2014, e 
91,59%, em 2017. 
 



  

 
Desigualdade de renda 

O índice de Gini3 no município passou de 0,57, em 2000, para 0,49, em 2010, 
indicando, portanto, houve redução na desigualdade de renda. 
 
Evolução das proporções de extremamente pobres, pobres e vulneráveis 
à pobreza inscritas no CadÚnico após o bolsa família no município - 
Capela/AL - 2014 a 2017 

 
 
 

Taxa de atividade e situação ocupacional 

 

 
3 O índice de Gini é uma das medidas de desigualdade de renda constantes do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil. Seu valor pode variar entre 0 e 1 e, quanto maior, maior a 
desigualdade de renda existente. 



  

Na análise dos dados do Censo Demográfico, entre 2000 e 2010, a taxa de 
atividade da população de 18 anos ou mais, ou seja, o percentual dessa população 
que era economicamente ativa no município, passou de 54,57% para 50,25%. 
Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação nessa faixa etária, isto é, o percentual 
da população economicamente ativa que estava desocupada, passou de 22,22% 
para 10,67%. 

 
No município, o grau de formalização entre a população ocupada de 18 
anos ou mais de idade passou de 43,43% em 2000, para 49,72% em 2010. 
 

 
 
 
 



  

Vulnerabilidade 

A Vulnerabilidade Social diz respeito à suscetibilidade à pobreza, e é expressa por 
variáveis relacionadas à renda, à educação, ao trabalho e à moradia das pessoas e 
famílias em situação vulnerável. Para estas quatro dimensões de indicadores 
mencionadas, destacam-se os resultados apresentados na tabela a seguir: 

 
 

A situação da vulnerabilidade social no município - Capela - pode ser analisada 
pela dinâmica de alguns indicadores: houve redução no percentual de crianças 
extremamente pobres, que passou de 60,18% para 24,90%, entre 2000 e 2010; 
o percentual de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos 
menores de 15 anos, no mesmo período, passou de 17,46% para 21,91%. 
Neste mesmo período, é possível perceber que houve redução no percentual de 
pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à 
pobreza, que passou de 33,25% para 27,32%. 
Por último, houve crescimento no percentual da população em domicílios com 
banheiro e água encanada no município. Em 2000, o percentual era de 46,67% e, 
em 2010, o indicador registrou 60,06%. 
 
 
 
 
 
 



  

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)  

O IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – é um estudo do 
Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento 
socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três 
áreas de atuação: Emprego & renda, Educação e Saúde. Criado em 2008, 
ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, 
disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. 
Sua metodologia possibilita determinar, com precisão, se a melhora 
relativa ocorrida em determinado município decorre da adoção de 
políticas específicas ou se o resultado obtido é apenas reflexo da queda 
dos demais municípios. 
De leitura simples, o índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para 
classificar o nível de cada localidade em quatro categorias: baixo (de 0 a 
0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 
1) desenvolvimento. Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o 
desenvolvimento da localidade. 
Segundo os dados referentes aos anos de 2016 e 20184 o município de 
Capela/AL ocupa a posição 4.528 no ranking nacional e 64 no ranking 
estadual com um índice de 0,5741. 
IFDM e Indicadores 

 

 
4 Período de dados disponíveis. 



  

Ao analisarmos os indicadores por áreas de desenvolvimento os dados 
apontam que o município obteve maiores avanços nas áreas de Saúde 
(0,6445) e Educação (0,6146), considerado de crescimento moderado e 
com menor desenvolvimento a área de emprego e renda (0,4633) com 
crescimento regular. 

 
Se tomarmos como referência apenas os municípios da região Nordeste 
Capela tem desenvolvimento considerado regular, variando entre 04 e 0,6.  

 

 
Segundo os dados da série histórica do IFDM, iniciada em 2005, Capela em 
2016 alcançou seu maior índices. 



  

 
Educação, Saúde e Assistência  
Para complementar as informações do Atlas do Desenvolvimento Humano 
e Índice Firjan, que trazem dados consolidados e agrupados, foi realizado 
um levantamento em outras fontes de informações oficiais e de controle 
de índices. 
Mantendo a mesma lógica acima apresentaremos as informações através 
do agrupamento de índices e indicadores por políticas públicas. 
 
População segundo os Censos do IBGE 

Ano 
População 

total  

População 
rural  

População 
urbana  

1991 18777 9043 9734 

2000 18693 6466 12227 

2010 17077 4427 12650 

Fonte: IBGE (Censos 1991, 2000 e 2010) 
 
Evolução do IDHM – Capela/AL 
Ano 

Índice de 
Desenvolvimen
to Humano 
Municipal  

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano 
Municipal - 
Dimensão 
Educação  

Índice de 
Desenvolvimen
to Humano 
Municipal - 
Dimensão 
Longevidade  

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano 
Municipal - 
Dimensão Renda  

1991 0,288 0,103 0,552 0,419 

2000 0,379 0,188 0,625 0,464 

2010 0,573 0,456 0,743 0,554 

Fonte: IBGE (Censos 1991, 2000 e 2010) 
 
Educação 
Segundo os dados coletados em 2021 pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o município de Capela possuía em 
2020 um total de 3.8305 crianças e adolescentes matriculados na 
educação infantil, ensino fundamental e médio. 

 
5 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 

Sinopse Estatística da Educação Básica 2020. Brasília: Inep, 2021. Disponível em 
<http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica>. 

Dados%20Censo%201991%20a%202010%20-%20CAPELAA%20AL.xls#Siglas!D225
Dados%20Censo%201991%20a%202010%20-%20CAPELAA%20AL.xls#Siglas!D225
Dados%20Censo%201991%20a%202010%20-%20CAPELAA%20AL.xls#Siglas!D224
Dados%20Censo%201991%20a%202010%20-%20CAPELAA%20AL.xls#Siglas!D224
Dados%20Censo%201991%20a%202010%20-%20CAPELAA%20AL.xls#Siglas!D226
Dados%20Censo%201991%20a%202010%20-%20CAPELAA%20AL.xls#Siglas!D226
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D235
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D235
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D235
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D235
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D236
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D236
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D236
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D236
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D236
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D236
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D237
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D237
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D237
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D237
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D237
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D237
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D238
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D238
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D238
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D238
DELMIRO%20GOUVEIA/2014/ETAPA%2002/Dados%20gerais/DadosConhecerParaTransformar2014.xls#Siglas!D238


  

 

ENSINO BÁSICO 

Ensino infantil 711 Matrículas 

CRECHE 226 Matrículas 

PRÉ-ESCOLAR 485 Matrículas 

Ensino fundamental 2.566 Matrículas 

1º ANO 241 Matrículas 

2º ANO 244 Matrículas 

3º ANO 321 Matrículas 

4º ANO 312 Matrículas 

5º ANO 294 Matrículas 

6º ANO 314 Matrículas 

7º ANO 298 Matrículas 

8º ANO 311 Matrículas 

9º ANO 231 Matrículas 

Ensino médio 553 Matrículas 

1º SÉRIE 221 Matrículas 

2º SÉRIE 166 Matrículas 

3º SÉRIE 166 Matrículas 

 
Quanto ao número de escolas, seguindo uma tendência nacional há uma 
maior quantidade de escolas na rede pública, assim como, de escolas do 
ensino fundamental.  

ESCOLAS 

Ensino infantil 12 escolas 
CRECHE 4 escolas 
Municipal 3 escolas 

Privado 1 escolas 
PRÉ-ESCOLAR 12 escolas 
Municipal 11 escolas 

Privado 1 escolas 

Ensino fundamental 16 escolas 
ANOS INICIAIS 15 escolas 
Municipal 14 escolas 

Privado 1 escolas 
ANOS FINAIS 5 escolas 



  

Municipal 4 escolas 

Privado 1 escolas 
Fonte: Instituto Anísio Teixeira. INEP. 2021. 

 

Ano 

Taxa de 
analfabeti

smo da 
população 
de 11 a 14 

anos de 
idade  

Taxa de 
analfabeti

smo da 
populaçã
o de 15 a 
17 anos 
de idade  

Percentual da 
população de 6 

a 17 anos de 
idade 

frequentando 
o ensino básico 

que não tem 
atraso idade-

série.  

Percentual da 
população de 6 

a 14 anos de 
idade 

frequentando 
o ensino 

fundamental 
que não tem 
atraso idade-

série.  

Percentual da 
população de 15 

a 17 anos de 
idade 

frequentando o 
ensino médio 
que não tem 
atraso idade-

série.  

1991 60,66 55,28 24,97 29,04 29,32 

2000 25,58 20,01 24,97 31,72 38,42 

2010 8,08 6,73 51,33 57,81 54,50 

Fonte: IBGE (Censos 1991, 2000 e 2010)  
 

Tanto os dados referentes a taxa de analfabetismo, quanto as de redução 
de distorção de idade-série apontam para uma melhoria expressiva da 
qualidade da educação do município de Capela. 

Ano 

Taxa de 
atendimento 
escolar da 
população 
de 0 a 3 
anos de 
idade  

Taxa de 
atendimento 
escolar da 
população 
de 4 a 5 
anos de 
idade  

Taxa de 
atendimento 
escolar da 
população 
de 6 anos de 
idade  

Taxa de 
atendimento 
escolar da 
população 
de 6 a 14 
anos de 
idade  

Taxa de 
atendimento 
escolar da 
população 
de 6 a 17 
anos de 
idade  

Taxa de 
atendimento 
escolar da 
população 
de 11 a 14 
anos de 
idade  

Taxa de 
atendimento 
escolar da 
população 
de 15 a 17 
anos de 
idade  

1991 
  25,85 43,26 39,98 45,34 29,19 

2000 3,77 31,35 54,32 75,54 73,02 80,34 66,54 

2010 16,07 76,74 89,94 93,03 89,68 91,46 78,62 

Fonte: IBGE (Censos 1991, 2000 e 2010) 
 

Não obstante ter ocorrido um nítido crescimento do indicador da taxa de 
atendimento escolar nas mais variadas faixas etárias, se constata a menor 
evolução na faixa etária de 0 (zero) a 3 (três) anos e de 4 (quatro) a 5 
(cinco) indicando uma necessidade de investimento da educação na 
primeira infância. 
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Saúde 

Ano 
Mortalidade até 
um ano de idade 

Mortalidade até 
cinco anos de idade 

1991 72,6 92,29 

2000 53,5 67,74 

2010 30,8 33,56 
Fonte: IBGE (Censos 1991, 2000 e 2010) 
 
Proporção de nascidos vivos de mães crianças e adolescentes 

Ano 
Percentual de mulheres 
de 10 a 14 anos de idade 
que tiveram filhos  

Percentual de mulheres 
de 15 a 17 anos de 
idade que tiveram filhos  

1991 0,00 15,59 

2000 0,00 16,12 

2010 1,30 7,86 

Fonte: IBGE 1999, 2000 e 2010 
 

Dados de gravidez na adolescência 

Ano Idade 14 15 61 17 

2020 Quantidade 1 4 7 5 

2021 Quantidade 3 1 5 12 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Capela. 2022 
 

Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes (2015-2020) 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% 31,3 26,7 31,6 30,7 20,3 22,2 

As proporções acima descritas apontam para uma redução dos casos de 
nascidos vivos de mães que tem entre 12 (doze) e 17 (dezessete) anos. As 
razões para tal redução estão tanto na atuação preventiva feita pelas 
equipes de Estratégia de Saúde da Família-ESF, quanto nas campanhas e 
ações de orientação também realizadas nas escolas e serviços da 
Assistência Social. Mas, vale destacar qual tal redução segue a mesma 
tendência de redução da Taxa de Fecundidade. 

Ano Taxa de fecundidade  

1999 5,14 

2000 3,59 

2010 2,80 

Fonte: IBGE (Censos 1991, 2000 e 2010) 
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Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram sete ou mais consultas de pré-
natal 

2020 (absoluto) 221 

2020 (%) 69,7 

2019 (absoluto) 187 

2019 (%) 74,5 

2018 (absoluto) 140 

2018 (%) 70,4 

2017 (absoluto 129 

2017 (%) 60,8 

2016 (absoluto) 126 

2016 (%) 53 

2015 (absoluto) 125 

2015 (%) 46,6 
Fonte: Ministério da Saúde (MS) 

Atualmente, no Brasil, é reconhecida a importância de se ter um 
acompanhamento abrangente no pré-natal, que inclua não só as questões 
biológicas, mas, também, outros aspetos relevantes ao desenvolvimento 
infantil, como a saúde emocional da mãe, o apoio que ela encontra nos 
familiares, no trabalho, na escola e na comunidade, bem como 
orientações sobre a importância da construção do vínculo com o bebê e 
da participação do pai6. 
O atendimento proporcionado nessas consultas deve ser registrado e 
monitorado no Cartão da Gestante, pelos profissionais envolvidos, 
utilizado nas unidades básicas de Saúde do País e também pelos 
profissionais que a atenderão no parto. Por meio desse monitoramento, é 
possível fazer o acompanhamento, o diagnóstico e o tratamento de 
doenças pré-existentes ou das que podem surgir durante a gravidez. 
Durante o pré-natal, a gestante deve receber informações sobre seus 
direitos, hábitos saudáveis de vida (alimentação, exercícios etc.), 
medicamentos que precisa tomar e os que deve evitar e as mudanças que 
ocorrem durante a gravidez, como a maior incidência de sono e alterações 
no ritmo intestinal. Também tem de receber informações sobre sinais de 
risco em cada etapa da gravidez, como lidar com dificuldades de humor, 

 
6 Fonte: https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7637-pré-natal 



  

temores em relação à sua saúde e a saúde do bebê, enjoos, inchaço, 
manchas na pele, sinais de parto etc7. 
A tabela acima aponta para um crescimento dos casos de mães que não 
estão cumprido com os cuidados essenciais para a garantia de uma 
gestação que garanta um nascimento saudável devido as ausências nas 
consultas pré-natais. As consequências podem ir desde complicações no 
parto, má formação, podendo chegar a casos mais grave de óbitos de 
recém-nascidos.  
 
Proporção de óbitos de menores de um ano de idade por causas 
claramente evitáveis segundo grupos de causas 
Segundo os dados do Ministério da Saúde (MS), através da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS), Coordenação-Geral de Informações e Análises 
Epidemiológicas (CGIAE) no Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM) não constam informações deste tipo de óbito desde o ano de 2012, 
ano em que foi registrado 01 (um) óbito.  
Tomando tal informação como sendo fruto de uma alimentação correta 
do sistema, a mesma aponta para um resultado positivo da intervenção da 
política pública municipal de saúde. 
 
Número de óbitos de crianças e adolescentes por homicídios causados 
por armas de fogo  

2020 (absoluto) 1 

2019 (absoluto) 6 

2018 (absoluto) 1 

2017 (absoluto 3 

2016 (absoluto) 2 

2015 (absoluto) 1 
Fonte: Ministério da Saúde (MS) 
Diferente do item anterior há uma frequência de homicídios entre 
crianças e adolescentes causados por arma de fogo. Destacando-se, 
porém, que o Ministério da Saúde coloca este índice dentro do “Número 
de homicídios por arma de fogo contra menores de 19 anos de idade” o 
que pode gerar um dado superdimensionado. 
 

 
7 Fonte: https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7637-pré-natal 



  

Proporção de crianças menores de cinco anos de idade abaixo do peso 
ideal8 

2020 (absoluto) 447 

2020 (%) 2,24 

2019 (absoluto) 1.055 

2019 (%) 4,27 

2018 (absoluto) 1.204 

2018 (%) 4,04 

2017 (absoluto 1.204 

2017 (%) 4,04 

2016 (absoluto) 873 

2016 (%) 3,4 

2015 (absoluto) 34 

2015 (%) 3,32 
Fonte: Ministério da Saúde (MS) 
Apesar da grande redução ocorrida em 2020 dos percentuais de crianças 
menores de cinco anos de idade abaixo do peso ideal, há de ser destacar 
os altos índices de anos de 2017 a 2019, denotando a necessidade da 
manutenção das estratégias que provocaram a melhoria neste indicador. 
 
A mesma redução no mesmo período ocorreu no indicador de crianças e 
adolescentes acima do peso. 
Proporção de crianças de até cinco anos de idade em situação de 
obesidade (Obesidade (IMC x Idade)) 

2020 (absoluto) 18 

2020 (%) 4,03 

2019 (absoluto) 89 

2019 (%) 8,44 

2018 (absoluto) 104 

2018 (%) 8,64 

2017 (absoluto 69 

2017 (%) 8,64 

2016 (absoluto) 59 

 
8 Fonte: Ministério da Saúde (MS)/Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (Datasus)/Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan). 



  

2016 (%) 6,7 

2015 (absoluto) 112 

2015 (%) 11,6 
Fonte: Ministério da Saúde (MS) 
 
Assistência Social 
Pobreza, extrema pobreza e vulnerabilidade 

Ano 

Proporção de 
extremamente 
pobres 

Proporção de 
crianças 
extremamente 
pobres 

Proporção 
de pobres  

Proporção 
de 
crianças 
pobres 

Proporção 
de 
vulneráveis 
à pobreza 

Proporção 
de crianças 
vulneráveis 
à pobreza 

1991 51,50 63,51 80,11 87,00 92,33 94,45 

2000 47,84 60,18 73,61 85,64 86,20 94,18 

2010 16,49 24,90 43,45 60,10 70,52 85,33 

Segundo os dados do IBGE houve uma redução bem expressiva nos casos 
de pobreza extrema, não refletiva na mesma proporção entre as crianças 
na condição de vulneráveis a pobreza. 
 

Uma das principais origens da manutenção de inúmeras famílias na 
condição de pobreza, extrema pobreza e em condição de vulnerabilidade 
e o nível educacional dos familiares. Não obstante os percentuais de 
crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores tem o 
ensino fundamental completo ter reduzido dos anos de 2000 a 2010, o 
mesmo ainda se mantém bastante elevado. 

Ano 
% de crianças que vivem em domicílios em 
que nenhum dos moradores tem o ensino 

fundamental completo.  

1991   

2000 81,88 

2010 53,26 

Fonte: IBGE 1999, 2000 e 2010 
 

Uma das sequelas deste cenário de exclusão social é o aumento do 
número de crianças e adolescente na condição de exploração do trabalho 
infanto juvenil.  
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O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações 
socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com 
renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e/ou famílias de até 
3 salários mínimos. Essas informações permitem ao governo conhecer as 
reais condições de vida da população e, a partir dessas informações, 
selecionar as famílias para diversos programas sociais. No Município de 
Capela possui um total de famílias inscritas no Cadastro Único em julho de 
2017 era de 3.718 dentre as quais9: 

• 2.262 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

• 417 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 

• 710 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário 
mínimo; 

• 329 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 
 
Segundo os dados de 2022, houve uma redução do número de famílias 
inscritas no CadÚnico. 

 
Fonte: Ministério da Cidadania/ Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação 

 
 
 
 
 
 

 
9 Fonte: Plano Municipal da Assistência Social, Capela/AL, 2017. 



  

Perfil das pessoas cadastradas 

 
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 de agosto 
de 2017, 2.337 famílias, representando uma cobertura de 104,0 % da 
estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem 
benefícios com valor médio de R$ 182,10 e o valor total transferido pelo 
governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 
425.558,00 no mês. 
 
Pessoas cadastradas 

Total de pessoas cadastradas 11.664 07/2017 

Famílias cadastradas com renda per capita 
mensal de R$ 0,00 até R$ 85,00  

7277 07/2017 

Famílias cadastradas com renda per capita 
mensal de R$ 85,01 e R$ 170,00 

1696 07/2017 

Famílias cadastradas com renda per capita 
mensal entre R$ 170,01 e ½ salário mínimo 

2234 07/2017 

Famílias cadastradas com renda per capita 
mensal acima de ½ salário mínimo 

457 07/2017 

Fonte: MDS, 2017 

 
Segundo os dados do Ministério da Cidadania referente ao mês de 
outubro de 2021, houve uma redução do número de famílias beneficiadas 
para de 2.337 para 2.283.  



  

 
Em relação ao Benefício de Prestação Continuada – BPC existiam em 2002 
117 beneficiários. Em 2017 registra-se um crescimento considerável neste 
número de beneficiários, passando ao total de 660, destes 410 são 
pessoas com deficiência e 250 idosos. Percebe-se então, que no decorrer 
destes 15 anos, a taxa de aumento na concessão deste benefício foi de 
74,69%. 
A tendência de crescimento da concessão do BPC se confirmou nos anos 
posteriores conforme dados de 2022 do Ministério da cidadania. 

 
Contamos no município com um CRAS que referencia 2.500 famílias, o 
qual oferece serviços como PAIF - Serviço de Proteção de Atendimento 
Integral à Família, SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos atendendo crianças, adolescentes, gestantes e idosos.  



  

A proteção social básica também oferece benefícios eventuais como: 
aluguel social, cestas básicas, auxilio natalidade, auxilio funeral, confecção 
de documentos civis e auxílio transporte. 
Outro equipamento existente no município é o CREAS oferecendo os 
serviços PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos, LA – Liberdade Assistida, PSC – Prestação de Serviço 
à comunidade.  
Com base nos dados de atendimento do CREAS no ano de 2020 foram 
identificadas 57 crianças e adolescente vítimas de situações de violações 
de direitos. 
Violação de direitos por sexo: (2020) 

Idade 
Quantidade 

Feminino Masculino 

0 a 5 anos 08 11 

6 a 12 anos 06 14 

13 a 18 anos 12 06 

Total 26 31 

Distribuição geográfica das violações (2020) 

Localidade Quantidade 

Centro 14 

Rua do Alto 01 

Conjunto São Sebastião 17 

Usina João de Deus 01 

Conjunto Otavio Gomes 06 

Clima Bom 06 

Rua da Telha 11 

Total 56 

Violações registradas no CREAS (2020) 

Violação de Direitos/Violência Quantidade 

Violência psicológica 14 

Conflito familiar 04 

Negligência 18 

Violência física 16 

Abandono 10 

Maus-tratos 01 

Total 63 



  

Obs: Vale destacar que o número de violações de direitos está superior aos demais dados 
porque as incidências muitas vezes a mesma criança e adolescente sofre mais de uma 
violação de direitos. 
 
No ano de 2021 foram identificadas 36 crianças e adolescente vítimas de 
situações de violações de direitos 
Violação de direitos por sexo: (2021) 

Idade 
Quantidade 

Feminino Masculino 

0 a 5 anos 06 07 

6 a 12 anos 09 07 

13 a 18 anos 06 01 

Total 21 15 

 
Distribuição geográfica das violações (2021) 

Localidade Quantidade 

Centro 04 

Conjunto São Sebastião 04 

Rua Cacimba 02 

Usina João de Deus 03 

Conjunto Otavio Gomes 06 

Messias Moreira II 03 

Clima Bom 04 

Miguel de Souza 01 

Total 27 

 
Violações registradas no CREAS (2021) 

Violação de Direitos/Violência Quantidade 

Evasão escolar 01 

Negligência 17 

Violência física 07 

Abuso sexual 04 

Abandono 04 

Violência Doméstica 03 

Total 36 
 
 



  

Trabalho Infantil 
Taxa de atividades  

Ano 

Taxa de atividade 
das pessoas de 10 
anos ou mais de 
idade 

Taxa de 
atividade das 
pessoas de 10 a  
14 anos de idade 

Taxa de 
atividade das 
pessoas de 15 a  
17 anos de idade 

1991       

2000 33,63 11,07 32,92 

2010 32,25 4,47 16,41 
Fonte: IBGE 1999, 2000 e 2010 

A publicação de 2016 “Diagnóstico Intersetorial Municipal – 
Desenvolvimento das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil” traz vários elementos que apontam o cenário de 
crianças e adolescentes vítimas desta violação de direitos, dentre eles: 

 
Em 2016 a população de crianças e adolescentes (0 a 17 anos) perfazia um 
total de 39% da população de Capela/AL. Com uma maior concentração na 
faixa etária que se estende dos 05 (cinco) aos 13 (treze) anos, com 20,6% 
da população. 
 

 
A partir dos dados do Censo 2010 apresentados acima, o municipio de 
Capela apresentava 104 crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos 
ocupados. Isso corresponde a 4,2% da população nessa mesma faixa etária 
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(Taxa de ocupação). Os dados indicam que mais da metade (72,1%) das 
crianças e adolescentes ocupados desse contingente (10 a 15 anos) 
tinham entre 14 e 15 anos. 
Em relação ao local de residência, 86,9% do total de crianças e 
adolescentes ocupados de 10 a 15 anos residiam em áreas urbanas. 
 

 
Um dado que chama a atenção e o número de crianças e adolescentes 
entre 10 e 17 anos ocupados no trabalho doméstico (47), o que 
corresponde a 22,9% da população total ocupada nessa faixa etária. De 
acordo com o Decreto no 6.481 de 2008, o trabalho infantil doméstico se 
enquadra como das Piores Formas de Trabalho Infantil e por essa razão, 
não e permitido para crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. 
 
 

 
Há uma diferença significativa entre os dados de crianças e adolescentes 
ocupados registrados no CadUnico e Censo 2010. Apesar dos dados serem 
de levantamentos e períodos distintos, essa diferença não poderia ser tão 
grande, onde somente 114,4% das crianças e adolescentes ocupados, 
de acordo com o Censo, estariam registrados no CadUnico. A diferença 
entre o Censo 2010 e CadUnico reflete a necessidade de ampliar/reforçar 



  

a busca ativa de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil 
para garantir que as famílias nessa situação estejam devidamente 
refletidas no cadastro, garantindo assim, o acesso ao sistema de proteção 
social. 
 

 
 



  

 

 
 

 



  

 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da 
Saúde não registrou nenhum acidente de trabalho9 entre crianças e 
adolescentes de 05 a 17 anos de idade no município, durante os anos de 2010 a 
2014. Isso não implica necessariamente, no entanto, que tais ocorrências 
inexistam. Para identificação desses casos, é necessário que os agentes do sistema 
de saúde estejam mobilizados e sensibilizados quanto à notificação compulsória. 
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ETAPA 2 MAPEAMENTO E ANÁLISE DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS 

Esta etapa trata do levantamento de dados junto a diferentes agentes que 
atuam no SGDCA e na rede de atendimento, com o objetivo de mapear os 
problemas que atingem as crianças e adolescentes no município, em 
especial o Conselho Tutela, órgão que registra situações de violação de 
direitos e desenvolve percepções que são fonte de informação 
indispensável para o diagnóstico. 
Trata-se, então, de coletar dados e informações e ir construindo, uma 
visão geral sobre a incidência de ameaças e violações de direitos, e sobre a 
distribuição territorial desses fenômenos. 
Essa será uma etapa importante para o fortalecimento do trabalho em 
rede, pois permitirá a formação de visões compartilhadas sobre os 
problemas que atingem as crianças e adolescentes.  Ao mesmo tempo, 
deve-se avaliar a qualidade das informações disponíveis e sua capacidade 
para oferecer uma visão fidedigna e abrangente da realidade local10. 
A título de organização utilizaremos a metodologia de comparar os dados 
do diagnóstico realizado em 2011 e a presente atualização. 
Conselho Tutelar 

Evolução mensal, no período de abril/2010 a abril/2011 

Evolução mensal 
Casos 

N % 

Mês 1 (Abril de 2010) 11 5,9 

Mês 2 (Maio de 2010) 12 6,4 

Mês 3 (Junho de 2010) 05 2,7 

Mês 4 (Agosto de 2010) 05 2,7 

Mês 5 (Setembro de 2010) 22 11,8 

Mês 6 (Outubro de 2010) 08 4,3 

Mês 7 (Novembro de 2010) 20 10,7 

Mês 8 (Dezembro de 2010) 13 7,0 

Mês 9 (Janeiro de 2011) 28 15,0 

Mês 10 (Fevereiro de 2011) 15 8,0 

Mês 11 (Março de 2011) 28 15,0 

Mês 12 (Abril de 2011) 20 10,7 

Total 187 100 

 

 
10 Fonte: Guia para Diagnóstico e Formulação da Política Municipal de Proteção 
Integral das Crianças e Adolescentes 



  

Evolução mensal, no período de janeiro a dezembro de 2021 

Evolução mensal 
Casos 

N % 

Mês 1 (janeiro de 2021) 08 3,16% 
Mês 2  16 6,32% 
Mês 3  19 7,51% 
Mês 4  39 15,42% 
Mês 5  18 7,11% 
Mês 6  32 12,65% 
Mês 7  26 10,28% 
Mês 8  34 13,44% 
Mês 9  27 10,67% 
Mês 10  11 4,35% 
Mês 11  09 3,56% 
Mês 12  14 5,53% 
Total 253 100,00% 

 
Os números apontaram para uma média mensal passou de 15,5 para 
23,3% de atendimentos prestados. O segundo trimestre do ano, é o 
período com as maiores incidências de registro de atendimento. 

 
Violações de direitos, segundo a frequência dos tipos de violação, 2011 

Item Tipo de violação N % 

01 Negligência/Omissão 67 37 

02 Agressão/Violência Física 36 19,9 

03 Maus-tratos 24 13,3 

04 Abandono Intelectual/Fora da Escola 11 6,1 

05 Constrangimento 9 5,0 

06 Violência (Abuso Sexual/Assédio) 8 4,4 

07 Conduta desregrada 7 3,9 

08 Preconceito/Discriminação 4 2,2 

09 Drogadição 3 1,7 

10 Violência Psicológica/ Ameaça Física 3 1,7 

11 Exploração Sexual /Aliciamento p/ 
atividades ilícitas 

3 1,7 

12 Abandono 2 1,1 



  

13 Agressão Verbal 1 0,5 

14 Alcoolismo 1 0,5 

15 Ameaça de morte 1 0,5 

16 Sequestro 1 0,5 

 TOTAL 181 100 

 
Violações de direitos, segundo a frequência dos tipos de violação, 2021 

(ordem alfabética) 

Item Tipo da Violação Nº % 

01 Abandono por familiares ou pelos responsáveis 18 7,17 

02 Abuso sexual por pessoas da família 1 0,39 

03 Afastamento do convívio familiar por fuga 10 3,98 

04 Agressão a autoestima 1 0,39 

05 Agressão Verbal e ameaça 2 0,79 

06 Ambiente familiar violento 4 1,59 

07 Assédio sexual 2 0,79 

08 Corrupção para abuso sexual 1 0,39 

09 Espancamento/Agressão física 22 8,76 

10 Estupro 4 1,59 

11 Exploração de trabalho na mendicância 3 1,19 

12 Falta de afeto, de zelo e de proteção 14 5,57 

13 Falta de apoio emocional e psicológico 7 2,78 

14 Falta de programas de complementação 
alimentar para criança 

1 0,39 

15 Falta dos pais ou parentes 2 0,79 

16 Humilhação publica 1 0,39 

17 Impedimento de contato com os pais ou outros 
familiares 

8 3,18 

18 Impedir o acesso da criança ou do adolescente a 
escola 

1 0,39 

19 Indefinição de paternidade 1 0,39 

20 Inexistência de Registro Civil 1 0,39 

21 Isolamento ou tratamento desigual por 
raça/etnia 

2 0,79 

22 Não recebimento de pensão alimentícia 8 3,18 

23 Omissão com a educação escolar e formação 25 9,96 



  

intelectual 

24 Omissão de cuidados com a proteção e 
segurança 

45 17,92 

25 Omissão injustificada do exercício do dever 
familiar 

3 1,19 

26 Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e 
higiene 

46 18,32 

27 Punição corporal/castigo corporal 2 0,79 

28 Subtração por familiares 1 0,39 

29 Trabalho na rua 2 0,79 

30 Tentativa de suicídio 1 0,39 

31 Tortura física 2 0,79 

32 Tortura psicológica 4 1,59 

33 Trabalho doméstico 1 0,39 

34 Uso de droga lícita ou ilícita 5 1,99 

 Total 251 100 

 
Violações de direitos, segundo a frequência dos tipos de violação, 2021 

(incidência) 

Item Tipo da Violação Nº % 

01 Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e 
higiene 

46 18,32 

02 Omissão de cuidados com a proteção e 
segurança 

45 17,92 

03 Omissão com a educação escolar e formação 
intelectual 

25 9,96 

04 Espancamento/Agressão física 22 8,76 

05 Abandono por familiares ou pelos responsáveis 18 7,17 

06 Falta de afeto, de zelo e de proteção 14 5,57 

07 Afastamento do convívio familiar por fuga 10 3,98 

08 Impedimento de contato com os pais ou outros 
familiares 

8 3,18 

09 Não recebimento de pensão alimentícia 8 3,18 

10 Falta de apoio emocional e psicológico 7 2,78 

11 Uso de droga lícita ou ilícita 5 1,99 

12 Ambiente familiar violento 4 1,59 



  

13 Estupro 4 1,59 

14 Tortura psicológica 4 1,59 

15 Exploração de trabalho na mendicância 3 1,19 

16 Omissão injustificada do exercício do dever 
familiar 

3 1,19 

17 Agressão Verbal e ameaça 2 0,79 

18 Assédio sexual 2 0,79 

19 Falta dos pais ou parentes 2 0,79 

20 Isolamento ou tratamento desigual por 
raça/etnia 

2 0,79 

21 Punição corporal/castigo corporal 2 0,79 

22 Trabalho na rua 2 0,79 

23 Tortura física 2 0,79 

24 Abuso sexual por pessoas da família 1 0,39 

25 Agressão a autoestima 1 0,39 

26 Corrupção para abuso sexual 1 0,39 

27 Falta de programas de complementação 
alimentar para criança 

1 0,39 

28 Humilhação publica 1 0,39 

29 Impedir o acesso da criança ou do adolescente a 
escola 

1 0,39 

30 Indefinição de paternidade 1 0,39 

31 Inexistência de Registro Civil 1 0,39 

32 Subtração por familiares 1 0,39 

33 Tentativa de suicídio 1 0,39 

34 Trabalho doméstico 1 0,39 

 Total 251 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Violações de direitos, agrupamento por tipo de violação, 2021 
(incidência) 

Grupo de Violações Nº % 

Omissões com a saúde, alimentação, higiene, proteção e 
segurança, educação, deveres familiares / falta de afeto, 
zelo, proteção, apoio psicológico e emocional 

140 55,74 

Violações relacionadas a família - ambiente violento, 
abandonos, afastamento, impedimento de contato, falta, 
indefinição de paternidade, subtração, pensão alimentícia, 
falta registro de nascimento 

53 21,06 

Violências físicas - Espancamento/Agressão física, Punição 
corporal/castigo corporal e Tortura física 

26 10,34 

Violências psicológicas – tortura psicológica, agressão 
verbal/ameaça, humilhação pública, agressão a autoestima 
e Isolamento ou tratamento desigual 

10 3,95 

Violências sexuais – estupro, assédio, abuso e corrupção 8 3,16 

Exploração do trabalho infanto-juvenil – mendicância, 
trabalho de rua e doméstico 

6 2,37 

Outros I - Uso de droga lícita ou ilícita 5 1,99 

Outros II -Falta de programas de complementação 
alimentar para criança 

1 0,39 

Outros III -Impedir o acesso da criança ou do adolescente a 
escola 

1 0,39 

Outros IV -Tentativa de suicídio 1 0,39 

Violações de direitos, agrupamento de violações, 2021 (incidência) 

 



  

As tabelas e gráfico acima mostram que violações como 

omissão/negligência, violência física/agressão e maus-tratos são as que 

ocorrem em maior incidência e isto em todas as regiões. E foi apontada 

como principal motivação desses problemas o aspecto da desestruturação 

familiar, aqui entendida como a falta ou limitação dos pais em garantir 

tanto a atenção quanto os cuidados necessários aos filhos e também 

quanto a capacidade de orientar e garantir o suporte afetivo e relacional 

aos mesmos.  

Foram apontadas as seguintes causas: envolvimento dos 

pais/mães com novos parceiros, alcoolismo, drogas (lícitas e ilícitas), falta 

de oportunidade de emprego e renda, baixa escolarização dos pais e 

aspectos culturais (estabelecimento de relação de poder; relação de 

desigualdade homem x mulher, adulto criança, etc.). 

E como consequências dessa situação de maus-tratos: problemas 

relacionados à saúde física e psicológica (traumatismos; fraturas, entre 

outras) e à educação (evasão e baixo rendimento), dificuldade de 

relacionamento familiar (pais/responsáveis e filhos) e baixa da autoestima. 

Voltando à situação de desestruturação familiar, a mesma 

também é identificada de forma bem significativa na observação do 

número dos agentes violadores, pois, os pais (pai, mãe, pais, irmãos e 

padrasto/madrasta) constituem 88,8% do número de agentes violadores. 

Superior aos 61% do diagnóstico de 2011. Esse número revela, mais uma 

vez, a emergência de se estar direcionando a formulação de políticas 

públicas às famílias. 

Se analisarmos separadamente as principais violações de direitos, 

observaremos as seguintes características, segundo tipo da violação, fonte 

da informação, localização e percepção da rede de atendimento: 

Negligência/ Omissão 

Fonte: Conselho Tutelar - CT – 55,74% das denúncias registradas em 2021 

se referem a esse tipo de violação. Ao levar em conta só o grupo de 

direitos a Convivência Familiar e Comunitária, essa violação corresponde a 

% das violações. E apontam uma tendência de aumento de sua incidência. 

Teve registro da mesma em todos os bairros e comunidades do município.  



  

 

Violações relacionadas a família  

21,6% dos atendimentos registrados no Conselho Tutelar dizem respeito a 

situações de violências e violações de direitos ocorridos no ambiente 

familiar. Em sua maioria devido a um ambiente familiar violento, situações 

de abandonos, afastamentos, ausência da atuação dos pais ou até a falta 

dos mesmos, o que provoca além da violência física e psicológica, danos 

para a cidadania das crianças e adolescentes pela falta registro de 

nascimento e outros documentos, falta de condições materiais devido a 

negação de pagamento de pensão alimentícia ou o descumprimento do 

dever do sustento e guarda previstos no art. 22 do ECA.  

Agressão/Violência Física 

CT – 10,3% das denúncias registradas se referem a esse tipo de violação, a 

qual juntamente com a negligência/omissão somam mais da metade das 

violações de direitos.  

Rede de Atendimento – violação com incidência alta pelas instituições da 

rede de atendimento. Apontam ainda como sua origem a desestruturação 

familiar, o alcoolismo e a baixa escolarização dos pais. 

Maus-tratos 

Essa violência é um conjunto que situações relacionadas as violências 

físicas, psicológicas, negligências, abusos e abandonos. Conforme os dados 

acima revelam a mesma se constitui como o maior conjunto de violências 

que afetam as crianças e adolescentes de Capela. De um modo geral os 

principais agentes violadores são o pai e a mãe.  

Rede de Atendimento – Aponta ainda que tal violação tem sua origem na 

desestruturação familiar (formas de estabelecimento da relação de 

poder), baixa escolarização dos pais, alcoolismo e aspectos culturais 

(relação de desigualdade homem x mulher, adulto x criança, etc.). 

Violência/Abuso Sexual 

CT – 3,16% das denúncias registradas em 2021 se referem a esse tipo de 

violação e apontam uma tendência de redução de sua incidência se 

comparado aos 4,2 de 2011.  



  

Rede de Atendimento – violação apontada com incidência baixa pelas 

instituições da rede de atendimento. Apontam ainda que tal violação tem 

sua origem em aspectos culturais (relação de desigualdade homem x 

mulher, adulto criança, etc.), fatores econômicos (pobreza, consumismo, 

etc.), alcoolismo e subnotificação e/ou reduzido o número de denúncias. 

 

Violências psicológicas 

CT – 3,95% dos registros de atendimento do Conselho Tutelar no ano de 

2021 se referem a esse tipo de violação e apontam uma tendência de 

aumento de sua incidência. Destaque-se aqui tais violência foram pouco 

mencionadas no diagnóstico de 2011.  

Rede de Atendimento – violação apontada com incidência baixa pelas 

instituições da rede de atendimento. Assinalam ainda que tal violação tem 

sua origem em aspectos culturais (relação de desigualdade homem x 

mulher, adulto x criança, etc.), poder econômico ou institucional, 

preconceito racial, étnico, sexual entre outros e em aspectos culturais 

(estabelecimento de relação de poder e autoridade). 

Fragilidades da Rede 

a) Fragilidade de conhecimento e planejamento de políticas de 

atendimento, de forma integrada, para crianças e adolescentes vítimas de 

violência;  

b) Campanhas de prevenção e educativas não pautadas em dados de 

atendimento dos órgãos e serviços da rede provocando uma redução na 

eficácia das mesmas;  

c) Pouca participação dos adolescentes nos planejamentos e atividades 

pertinentes aos seus direitos 

d) Inexistência de formação continuada para os profissionais da rede local 

quanto a política de atendimento da criança e do adolescente;  

e) Ausência de uso de dados sobre a realidade da criança e do adolescente 

e reuniões ou momentos de análise compartilhada; 

 
 



  

Violação de Direitos por idade 

Idade Quantidade 

Idade: 0 anos  17 

Idade: 1 anos  12 

Idade: 2 anos 17 

Idade: 3 anos  17 

Idade: 4 anos  11 

Idade: 5 anos  23 

Idade: 6 anos  17 

Idade: 7 anos  8 

Idade: 8 anos  13 

Idade: 9 anos  8 

Idade: 10 anos  13 

Idade: 11 anos  19 

Idade: 12 anos 32 

Idade: 13 anos 12 

Idade: 14 anos 9 

Idade: 15 anos 11 

Idade: 16 anos 12 

Idade: 17 anos 2 

 
Violação de Direitos por idade / incidência 

 



  

Violações de direitos e as idades por incidência de violação, 2021 

Idade: 0 anos 

Violação N % 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 1 5,88 

Ambiente familiar violento 1 5,88 

Espancamento/Agressão física 2 11,76 

Inexistência de Registro Civil 1 5,88 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 3 17,65 

Omissão injustificada do exercício do dever familiar 1 5,88 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 7 41,18 

Tortura psicológica 1 5,88 

 Total 17 100 

Idade: 1 anos 

Violação N % 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 1 8,33 

Exploração de trabalho na mendicância 1 8,33 

Impedimento de contato com os pais ou outros familiares 1 8,33 

Não recebimento de pensão alimentícia 2 16,67 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 2 16,67 

Omissão injustificada do exercício do dever familiar 1 8,33 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 4 33,33 

 Total 12 100 

Idade: 2 anos 

Violação N % 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 3 17,65 

Ambiente familiar violento 1 5,88 

Espancamento/Agressão física 3 17,65 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 3 17,65 

Omissão injustificada do exercício do dever familiar 1 5,88 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 4 23,53 

Subtração por familiares 1 5,88 

Trabalho na rua 1 5,88 

 Total 17 100 



  

Idade: 3 anos 

Violação N % 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 2 11,76 

Espancamento/Agressão física 1 5,88 

Exploração de trabalho na mendicância 1 5,88 

Impedimento de contato com os pais ou outros familiares 1 5,88 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 5 29,41 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 6 35,29 

Punição corporal/castigo corporal 1 5,88 

Total 17 100 

Idade: 04 anos 
Abandono por familiares ou pelos responsáveis 1 9,09 

Espancamento/Agressão física 2 18,18 

Falta de apoio emocional e psicológico 1 9,09 

Falta dos pais ou parentes 1 9,09 

Impedimento de contato com os pais ou outros familiares 2 18,18 

Inexistência de Registro Civil 1 9,09 

Não recebimento de pensão alimentícia 1 9,09 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 1 9,09 

Tortura psicológica 1 9,09 

 Total 11 100 

Idade: 5 anos 

Violação N % 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 1 4,35 

Ambiente familiar violento 1 4,35 

Espancamento/Agressão física 4 17,39 

Impedimento de contato com os pais ou outros familiares 1 4,35 

Não recebimento de pensão alimentícia 2 8,7 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 7 30,43 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 6 26,09 

Tortura psicológica 1 4,35 

 Total 23 100 

Idade: 6 anos 

Violação N % 



  

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 2 11,76 

Ambiente familiar violento 1 5,88 

Espancamento/Agressão física 2 11,76 

Exploração de trabalho na mendicância 1 5,88 

Omissão com a educação escolar e formação intelectual 3 17,65 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 4 23,53 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 3 17,65 

Trabalho na rua 1 5,88 

 Total 17 100 

Idade: 7 anos 

Violação N % 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 1 12,5 

Espancamento/Agressão física 1 12,5 

Impedimento de contato com os pais ou outros familiares 1 12,5 

Não recebimento de pensão alimentícia 1 12,5 

Omissão com a educação escolar e formação intelectual 3 37,5 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 1 12,5 

 Total 8 100 

Idade: 8 anos 

Violação N % 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 2 15,38 

Espancamento/Agressão física 1 7,69 

Falta de apoio emocional e psicológico 1 7,69 

Humilhação publica 1 7,69 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 5 38,46 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 3 23,08 

 Total 13 100 

Idade: 9 anos  

Violação N % 
 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 1 12,5 
 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 1 12,5 
 

Falta de apoio emocional e psicológico 1 12,5 
 

Impedimento de contato com os pais ou outros familiares 1 12,5 
 



  

Omissão com a educação escolar e formação intelectual 3 37,5 
 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 1 12,5 
 

 Total 8 100 
 

Idade: 10 anos  

Violação N % 
 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 1 7,69 
 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 1 7,69 
 

Falta de apoio emocional e psicológico 1 7,69 
 

Não recebimento de pensão alimentícia 1 7,69 
 

Omissão com a educação escolar e formação intelectual 2 15,38 
 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 3 23,08 
 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 2 15,38 
 

Uso de droga lícita ou ilícita 2 15,38 
 

 Total 13 100 
 

Idade: 11 anos  

Violação N % 
 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 1 5,26 
 

Afastamento do convívio familiar por fuga 1 5,26 
 

Espancamento/Agressão física 1 5,26 
 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 2 10,53 
 

Falta de programas de complementação alimentar para criança 1 5,26 
 

Isolamento ou tratamento desigual por raça/etnia 1 5,26 
 

Omissão com a educação escolar e formação intelectual 7 36,84 
 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 2 10,53 
 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 2 10,53 
 

Uso de droga lícita ou ilícita 1 5,26 
 

 Total 19 100 
 

Idade: 12 anos  

Violação N % 
 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 1 3,13 
 

Abuso sexual por pessoas da família 1 3,13 
 

Assédio sexual 2 6,25 
 

Espancamento/Agressão física 2 6,25 
 



  

Estupro 1 3,13 
 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 3 9,38 
 

Falta de apoio emocional e psicológico 2 6,25 
 

Impedir o acesso da criança ou do adolescente a escola 1 3,13 
 

Indefinição de paternidade 1 3,13 
 

Não recebimento de pensão alimentícia 1 3,13 
 

Omissão com a educação escolar e formação intelectual 2 6,25 
 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 6 18,75 
 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 6 18,75 
 

Punição corporal/castigo corporal 1 3,13 
 

Tortura física 1 3,13 
 

Uso de droga lícita ou ilícita 1 3,13 
 

Total 32 100 
 

 Idade: 13 anos 
 

Agressão a autoestima 1 8,33 
 

Agressão Verbal e ameaça 1 8,33 
 

Corrupção para abuso sexual 1 8,33 
 

Estupro 2 16,67 
 

Impedimento de contato com os pais ou outros familiares 1 8,33 
 

Omissão com a educação escolar e formação intelectual 3 25 
 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 1 8,33 
 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 1 8,33 
 

Tentativa de suicídio 1 8,33 
 

 Total 12 100 
 

Idade: 14 anos 

Violação N % 

Afastamento do convívio familiar por fuga 1 11,11 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 1 11,11 

Omissão com a educação escolar e formação intelectual 2 22,22 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 2 22,22 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 2 22,22 

Tortura física 1 11,11 

Total 9 100 



  

Idade: 15 anos 

Violação N % 

Afastamento do convívio familiar por fuga 3 27,27 

Agressão Verbal e ameaça 1 9,09 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 2 18,18 

Falta de apoio emocional e psicológico 1 9,09 

Falta dos pais ou parentes 1 9,09 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 1 9,09 

Tortura psicológica 1 9,09 

Trabalho doméstico 1 9,09 

Total 11 100 

Idade: 16 anos 

Violação N % 

Afastamento do convívio familiar por fuga 5 41,67 

Espancamento/Agressão física 2 16,67 

Estupro 1 8,33 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 3 25 

Uso de droga lícita ou ilícita 1 8,33 

Total 12 100 

Idade: 17 anos 

Violação N % 

Espancamento/Agressão física 1 50 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 1 50 

Total 2 100 

 
Entre as situações de violências e violações de direitos cometidas 

contra crianças e adolescentes as 04 (quatro) com maiores incidências 
foram: 

 
Violência/violação de direitos Quantidade 

Espancamento/Agressão física 22 

Omissão com a educação escolar e formação intelectual 25 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 45 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene 46 



  

 
No que se refere ao aspecto Idade X Sexo, os dados coletados 

apontam que em ambos os sexos há uma maior incidência de violação de 
direitos no grupo etário de crianças11 com 175 incidência, ou seja, 69,7% 
das situações de violação de direitos registrados no Conselho Tutelar.  
 

Distribuição de violações de direitos por sexo 2011 

 
 

Distribuição de violações de direitos por sexo 2021 

 

 
11 Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos (...). 



  

Diferente do registrado em 2011, agora em 2021 não houve uma 
predominância de um dos sexos (51% feminino e 49% masculino). 

 
Violações de direitos/sexo, 2021, ordem alfabética (feminino) 

Violação N % 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 10 7,75 

Abuso sexual por pessoas da família 1 0,78 

Afastamento do convívio familiar por fuga 7 5,43 

Agressão a autoestima 1 0,78 

Agressão Verbal e ameaça 2 1,55 

Ambiente familiar violento 1 0,78 

Assédio sexual 2 1,55 

Corrupção para abuso sexual 1 0,78 

Espancamento/Agressão física 9 6,98 

Estupro 4 3,1 

Exploração de trabalho na mendicância 1 0,78 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 4 3,1 

Falta de apoio emocional e psicológico 3 2,33 

Falta de programas de complementação alimentar 
para criança 

1 0,78 

Falta dos pais ou parentes 1 0,78 

Impedimento de contato com os pais ou outros 
familiares 

3 2,33 

Indefinição de paternidade 1 0,78 

Inexistência de Registro Civil 1 0,78 

Isolamento ou tratamento desigual por raça/etnia 1 0,78 

Não recebimento de pensão alimentícia 4 3,1 

Omissão com a educação escolar e formação 
intelectual 

6 4,65 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 28 21,71 

Omissão injustificada do exercício do dever 
familiar 

2 1,55 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e 
higiene 

27 20,93 

Punição corporal/castigo corporal 2 1,55 

Tentativa de suicídio 1 0,78 



  

Tortura física 1 0,78 

Tortura psicológica 3 2,33 

Trabalho doméstico 1 0,78 

 Total 129 100 

Violações de direitos/sexo, 2021, incidência (feminino) 

Violação N % 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 28 21,71 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e 
higiene 

27 20,93 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 10 7,75 

Espancamento/Agressão física 9 6,98 

Afastamento do convívio familiar por fuga 7 5,43 

Omissão com a educação escolar e formação 
intelectual 

6 4,65 

Estupro 4 3,1 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 4 3,1 

Não recebimento de pensão alimentícia 4 3,1 

Falta de apoio emocional e psicológico 3 2,33 

Impedimento de contato com os pais ou outros 
familiares 

3 2,33 

Tortura psicológica 3 2,33 

Agressão Verbal e ameaça 2 1,55 

Assédio sexual 2 1,55 

Omissão injustificada do exercício do dever 
familiar 

2 1,55 

Punição corporal/castigo corporal 2 1,55 

Abuso sexual por pessoas da família 1 0,78 

Agressão a autoestima 1 0,78 

Ambiente familiar violento 1 0,78 

Corrupção para abuso sexual 1 0,78 

Exploração de trabalho na mendicância 1 0,78 

Falta de programas de complementação alimentar 
para criança 

1 0,78 

Falta dos pais ou parentes 1 0,78 

Indefinição de paternidade 1 0,78 

Inexistência de Registro Civil 1 0,78 



  

Isolamento ou tratamento desigual por raça/etnia 1 0,78 

Tentativa de suicídio 1 0,78 

Tortura física 1 0,78 

Trabalho doméstico 1 0,78 

 Total 129 100 

 
Violações de direitos/sexo, 2021, ordem alfabética (masculino) 

Violação N % 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 8 6,56 

Afastamento do convívio familiar por fuga 3 2,46 

Ambiente familiar violento 3 2,46 

Espancamento/Agressão física 13 10,66 

Exploração de trabalho na mendicância 2 1,64 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 10 8,2 

Falta de apoio emocional e psicológico 4 3,28 

Falta dos pais ou parentes 1 0,82 

Humilhação publica 1 0,82 

Impedimento de contato com os pais ou outros 
familiares 

5 4,1 

Impedir o acesso da criança ou do adolescente a 
escola 

1 0,82 

Inexistência de Registro Civil 1 0,82 

Não recebimento de pensão alimentícia 4 3,28 

Omissão com a educação escolar e formação 
intelectual 

19 15,57 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 17 13,93 

Omissão injustificada do exercício do dever 
familiar 

1 0,82 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e 
higiene 

19 15,57 

Subtração por familiares 1 0,82 

Tortura física 1 0,82 

Tortura psicológica 1 0,82 

Trabalho na rua 2 1,64 

Uso de droga lícita ou ilícita 5 4,1 

Total  122 100 



  

 
Violações de direitos/sexo, 2021, incidência (feminino) 

Violação N % 

Omissão com a educação escolar e formação 
intelectual 

19 15,57 

Omissão no cuidado com a saúde, alimentação e 
higiene 

19 15,57 

Omissão de cuidados com a proteção e segurança 17 13,93 

Espancamento/Agressão física 13 10,66 

Falta de afeto, de zelo e de proteção 10 8,2 

Abandono por familiares ou pelos responsáveis 8 6,56 

Impedimento de contato com os pais ou outros 
familiares 

5 4,1 

Uso de droga lícita ou ilícita 5 4,1 

Falta de apoio emocional e psicológico 4 3,28 

Não recebimento de pensão alimentícia 4 3,28 

Afastamento do convívio familiar por fuga 3 2,46 

Ambiente familiar violento 3 2,46 

Exploração de trabalho na mendicância 2 1,64 

Trabalho na rua 2 1,64 

Falta dos pais ou parentes 1 0,82 

Humilhação publica 1 0,82 

Impedir o acesso da criança ou do adolescente a 
escola 

1 0,82 

Inexistência de Registro Civil 1 0,82 

Omissão injustificada do exercício do dever 
familiar 

1 0,82 

Subtração por familiares 1 0,82 

Tortura física 1 0,82 

Tortura psicológica 1 0,82 

Total 122 100 

 
Vale destacar que problemáticas como gravidez, paternidade 

precoce e acolhimento institucional não apareceram ou quase não foram 

mencionadas dentre os direitos violados com registro no Conselho Tutelar. 



  

Tal observação nos leva a discutir a forma de atuação dos órgãos 

deste mesmo sistema, no tocante ao mapeamento, enfrentamento e 

notificação de tais situações, levantando a outra situação-problema 

muitas vezes velada nos órgãos de atendimento, ou seja, a 

Subnotificação.  

Não obstante, o artigo 245 do ECA versa que a não notificação à 

autoridade competente de casos de suspeita ou de confirmação de maus-

tratos com criança ou adolescente, por parte de médico, professor ou 

responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 

fundamental, pré-escola ou creche, será considerada “infração 

administrativa passível de multa”. 
(...) Kempe e Schmitt (16) nos dizem que "se 

uma criança que foi agredida fisicamente retorna aos 

pais sem intervenção, 5% delas são assassinadas e 35% 

seriamente feridas de novo". Com uma intervenção 

abrangente, 80% dos casos poderão ser recuperados. 

Portanto, trata-se de uma patologia conhecida, que 

apresenta um conjunto de sinais e de sintomas que, 

quando devidamente interpretados, pode levar a um 

diagnóstico correto e a ações que permitam um bom 

êxito terapêutico em diversos casos. O que se observa é 

que o diagnóstico, se for feito, em geral não propicia 

uma ação imediata: a notificação que permitiria a 

tomada de providências subsequentes. 

Conclui-se este pequeno apêndice sobre a subnotificação com 
alguns questionamentos: Quais as razões que levam à subnotificação no 
município? E quais medidas/providências podem ser tomadas para a 
adoção da prática da notificação compulsória dos casos de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos, conforme o artigo 13 e 56, da Lei Federal 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente? 

Quanto à caracterização geográfica das vítimas, os dados foram 
agrupados em Bairros e Distritos/Comunidades, não havendo outras 
classificações como assentamentos, cidades satélites e outros. 

 Distribuição de violações de direitos por Local de Ocorrência 

Localidade Nº % 

Centro  66 26,2 



  

Conjunto São Sebastião  37 14,5 

Povoado Usina João de Deus  33 13,0 

Clima Bom  26 10,3 

Conjunto Otávio Gomes  24 9,5 

Povoado Santa Efigênia  15 6,0 

Zona Rural  15 6,0 

Caboje  9 3,5 

Cohab  9 3,5 

Lot. Messias Moreira II  7 2,8 

Outro município  6 2,4 

Bairro Bom Fim  4 1,5 

Lot. Claudino  2 0,8 

TOTAL 253 100 

 

O levantamento demonstrou que se manteve a concentração das 

violações de direitos na região urbana, com destaque para os Bairros 

Centro e Conjunto São Sebastião, com 40,7% do total dos fatos 

registrados. 

Distribuição de violações de direitos por Local de Moradia 

Localidade Nº % 

Centro  68 27,1 

Conjunto São Sebastião 37 14,7 

 Povoado Usina João de Deus 33 13,1 

Clima Bom  25 9,9 

Conjunto Otávio Gomes 24 9,5 

 Zona Rural 18 7,1 

 Povoado Santa Efigênia 15 5,9 

 Cohab 10 3,9 

Caboje  9 3,5 

 Lot. Messias Moreira II 7 2,7 

Bairro Bom Fim  4 1,5 

 Lot. Claudino 2 0,7 

 Outro município 1 0,4 

TOTAL 253 100 



  

 
Levando-se em consideração a distribuição geográfica utilizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE na realização do 
Censo 2010, o município foi dividido em 05 Microáreas.  

  
 

 

Violações de direitos, segundo o local de ocorrência (Microárea), 2021 

Microárea Bairro/Distrito 
Casos 

N % 

Microárea 
I 

Distrito de Santa Efigênia 15 6,0 

Subtotal 15 6,0 

Povoado João de Deus 33 13,0 

Zona Rural  15 6,0 

Subtotal 48 19 

Microárea 
III 

Clima Bom  26 10,3 

Caboje  9 3,5 

Conjunto São Sebastião 37 14,5 

Conjunto Otávio Gomes  24 9,5 

Cohab  9 3,5 

Subtotal 105 41,3 



  

Microárea 
IV 

Centro 66 26,2 

Lot. Claudino  2 0,8 

Lot. Messias Moreira II  7 2,8 

Subtotal 75 29,8 

Microárea 
V 

Bom Fim  4 1,5 

Subtotal 4 1,5 

Outros Outro município  6 2,4 

 Subtotal 6 2,4 

 
 Não obstante o bairro Centro ser a localidade com maior 
incidência de violação de direitos com 26,2% dos casos, se tomarmos os 
números de violação de direitos por Microárea –MA –, constataremos que 
a MA III, composta pelo Conjunto São Sebastião e outros circunvizinhos 
corresponde a 41,3% dos casos.  

 

Voltando ao tema de Desestruturação Familiar, a mesma também 

é identificada de forma bem significativa na observação do número dos 

agentes violadores, pois, os pais (pai, mãe, irmãos e padrasto/madrasta) 

constituem 88,8% do número de agentes violadores. Esse número revela, 

mais uma vez, a emergência de se estar direcionando a formulação de 

políticas públicas às famílias. 

Violações de direitos, segundo o agente violador, 2021 

Agente Violador Nº % 

Mãe  123 49,0 

Pai  78 31,0 

Pessoa Física  14 5,5 

Avós  12 4,7 

Cr./Ad. Viol. Seu Próprio Direito  11 4,3 

Tio/Tia  5 2,0 

Outro  3 1,1 

Padrasto  3 1,1 

Irmãos  2 0,7 

Entidade/Organização de Assistência Social  1 0,3 

Primo  1 0,3 

Total 253 100 



  

 
Medidas aplicadas/Providências do CT por incidência 

Encaminhamento 
Casos 

N % 

Para crianças e adolescentes 

Acolhimento institucional (abrigo em entidade) 1 1,1 

Encaminhamento aos pais ou responsável 
mediante termo de responsabilidade 

5 5,49 

Inclusão em programa oficial/comunitário de 
auxílio à criança e ao adolescente 

1 1,1 

Orientação, apoio e acompanhamento 
temporário 

82 90,11 

Requisição de tratamento psicológico em 
regime hospitalar ou ambulatorial 

1 1,1 

Requisição de tratamento psiquiátrico em 
regime hospitalar ou ambulatorial 

1 1,1 

 Subtotal 91 100 

Para pais/responsáveis 

Advertência 13 100 

Subtotal 13 100 

Encaminhamentos ao Ministério Público 

Ações de alimentos, nomeações e remoção de 
tutores, curadores e guardiães 

2 11,11 

Encaminhamento de fato que constitua 
infração administrativa/penal contra os direitos 
da criança/adolescente 

11 61,11 

Representação em nome da pessoa e da família 
contra a violação dos direitos 

4 22,22 

Representação para efeito de ações de perda 
ou suspensão do poder familiar 

1 5,56 

 Subtotal 18 100 

Defensoria Pública 

Encaminhamento a Defensoria Pública  9 100 

 9 100 

Total 131 100 



 
 

Nas duas tabelas acima, observando os números de aplicação das 
medidas e encaminhamentos do Conselho Tutelar, pode-se verificar que 
as 03 (três) principais medidas são: 1. Orientação, apoio e 
acompanhamento temporário; 2. Advertência; e, 3. Encaminhamento ao 
Ministério Público.  

Vale destacar que algumas medidas não foram relacionadas, tais 
como: encaminhamento a autoridade judiciária, inclusão em programa de 
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; inclusão de 
programa de acolhimento institucional, entre outros. Estes últimos casos 
caracterizam justamente a ausência de tais programas no município, 
ausências bastante danosas para crianças e adolescentes. 

Diante disso, um aspecto que chama atenção é o fato de que não 
foi encontrada nenhuma representação ao Poder Judiciário por 
descumprimento de medida do Conselho Tutelar, bem como também não 
houve registros de encaminhamentos para disputa de lides como guarda, 
tutela, pensão, acolhimento institucional (abrigo), dentre outros. 



 
 

ETAPA 3 PROPOSIÇÃO DE AÇÕES PARA A POLÍTICA DE ATENDIMENTO E O 
FORTALECIMENTO DO SGDCA 

Nessa etapa se propõe a apresentação de propostas de ações que 
a Política de Atendimento do Município deverá desenvolver para melhor 
defender e promover os direitos das crianças e adolescentes e das ações 
necessárias ao fortalecimento do SGDCA. 

O documento da Política de Atendimento, sugerido pela Farol 
Consultoria, foi resultado das análises e proposições que foram sendo 
consolidadas nas etapas anteriores. 

 

Políticas Públicas 

Saúde 

- Intensificar as ações de orientação familiar; 
- Realizar ações integradas com outros órgãos da rede para garantir a 
adesão; 
- Realizar campanhas de orientação quanto aos casos de crianças com 
sobrepeso e desnutrição; 
- Realizar campanhas de prevenção a gravidez precoce; 
- Implantar de forma sistemática ações informativas sobre os malefícios do 
consumo de álcool e outras drogas; 
- Implementar programa de formação para os profissionais da saúde sobre 
metodologias de atendimento e encaminhamentos de crianças e 
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. 

Educação 

- Ampliar o número de crianças com acesso à educação infantil (creche) 
devido a  
carência de creches para menores de 03 anos (maternal); 
- Implantar projeto para ampliar o número de adultos acessando a 
educação básica; 
- Ausência de escolas municipais em Educação em Tempo Integral; 
- Implementar programa de formação para os profissionais da educação 
sobre metodologias de atendimento e encaminhamentos de crianças e 
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. 

 

 



 
 

Assistência 

Área temática:  Fortalecimento e Assistência às Famílias 

- Ampliar o número de acompanhamento pelos serviços socioassistenciais 
das famílias que residem nas áreas com maior incidência de violência 
contra crianças e adolescentes do município;  
- Ampliar as Equipe Técnica nos equipamentos CRAS e CREAS  
- Intensificar as campanhas de prevenção ao Trabalho infantil, violência 
doméstica, desestruturação familiar, violência sexual, psicológica e física; 
- Articular a implantação da Lei 13.431/2017 que trata do Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e adolescente vítima ou testemunha de 
violência; 
- Garantir dotação orçamentária para formação continuada para o 
Conselho Tutelar e CMDCA; 
- Articular o aumento da capacidade de atendimento da demanda de 
crianças e adolescentes pelo SCFV 

- Garantir a inclusão de crianças e adolescentes em vivência de Trabalho 
Infantil (Mendicância) em projetos ou programas governamentais ou de 
organizações da sociedade civil 

Prioridades ou ações a serem implantadas a partir do diagnóstico 

Mesmo antes de se ter o Plano de Ação do CMDCA e o Plano Decenal, o 
CMDCA tomando os dados já coletados do Diagnóstico estabeleceu 
algumas prioridades a curto prazo (2021): 

a) Priorizar o fortalecimento do SGD, em especial os programas e serviços 
de atendimento direto e dos órgãos de planejamento de políticas públicas. 
Levando-se em consideração alguns aspectos: 

- Qualificar as ações de prevenção a violências, destacando as violências 
sexuais, maus-tratos, trabalho infantil, violência letal e suicídio; 

- Qualificar as políticas ações direcionadas as famílias; 

- Promover a integração institucional, não só dos programas e serviços, 
como também dos Conselhos (CMDCA, CMAS, CMS, CT e outros); 

b) Realizar campanhas de enfrentamento a violência sexual, maus-tratos, 
trabalho infantil, letalidade e outros, utilizando os dados do diagnóstico de 
modo que as campanhas tenham mais efetividade;  



 
 

c) Articular a implementação da Lei Federal nº 13.431/2017, que 
estabelece o SGDCA vítima ou testemunha de violência. Pois, no 
entendimento da comissão, a operacionalização da mesma, traria mais 
segurança para os profissionais e maior agilidade nos atendimentos e 
consequentemente na garantia de direitos. 

Outro aspecto relevante decorrente da implementação do SGDCA, é a 
integração operacional das políticas públicas no atendimento de crianças e 
adolescentes. 

c) Desenvolver ou apoiar ações que estimulem o 
protagonismo/participação dos adolescentes nos espaços de deliberação e 
envolve-los em ações de prevenção de violência e discussão de direitos; 

d) Dar continuidade ao processo de qualificação das organizações da 
sociedade civil, tanto quanto ao controle social, quanto no tocante a 
capacidade de intervir nos problemas apontados no Diagnóstico; 

e) Melhorar a qualidade dos registros de violência contra crianças e 
adolescentes nos órgãos/serviços do SGD; 

e.1) Viabilizar a implantação do SIPIACT; 

f) Promover e/ou apoiar ações educativas de prevenção a violência nas 
escolas; 

g) Realizar ações de captação de recursos para a viabilização das 
prioridades deliberadas pelo CMDCA; 

h) Apoiar e/ou estimular a realização de pesquisa sobre o trabalho 
infantil, buscando uma melhor identificação do perfil das vítimas, 
regiões e características do trabalho realizado; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plano dos Direitos da Criança e do Adolescente/Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
 

OBJETIVO AÇÃO 

Tema: CMDCA 
Objetivo: 
- Fortalecer a atuação do CMDCA 
mediante a elaboração de planos 
estratégicos, integração operacional 
com a SGD e a efetivação das 
deliberações do pleno. 

- Elaboração e aprovação do Plano de Ação 
e Plano de Aplicação do FIA; 
- Realizar reuniões intersetoriais como 
estratégia de monitoramento da política da 
criança e do adolescente, assim como o 
estabelecimento de parceiras para a 
garantia dos direitos. 

Tema: Violência e Exploração Sexual 
de crianças e adolescentes 
Objetivos: 
- Reduzir os índices de violência sexual 
em Paulo Afonso; 
- Aumentar o número de denúncias de 
violência sexual; 
- Qualificar profissionais e 
representantes de OSCs que 
trabalham no atendimento direto à 
crianças e adolescentes quanto a 
identificação e encaminhamento dos 
casos de violência sexual 

- Realizar campanha de mobilização em 
áreas de vulnerabilidade da cidade. 
- Promover Campanhas Educativas nas 
Escolas Municipais e junto aos 
beneficiários de programas e serviços da 
assistência social; 
- Realizar capacitações para profissionais 
das redes de Educação, Saúde, Assistência 
Social, OSCs, e outros integrantes do SGD; 
- Realizar ações em informativas em 
eventos de grande e médio portes  

Tema: Trabalho Infantil  
- Reduzir os índices de Trabalho 
Infantil na zona urbana e/ou nas 
localidades com maior incidência; 
- Mobilizar a sociedade em torno da 
prevenção e não utilização da mão-de-
obra de crianças e adolescentes; 

- Apropria-se dos dados do Diagnóstico 
sobre o Trabalho Infantil produzido e 
apoiar iniciativas nas áreas consideradas 
mais críticas (de maior incidência); 
- Realizar o controle social da qualidade 
dos serviços de atenção a crianças e 
adolescentes vítimas de trabalho infantil. 
-Articular e realização ações voltadas para 
a qualificação e absorção da mão-de-obra 
adolescente no comércio local. 



 
 

Tema: Fortalecer as OSCs II 
Qualificar representantes das OSCs 
que atuam promoção, proteção, 
defesa e atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente. 

- Realizar capacitação para representantes 
das entidades legalmente constituídas e 
regulares junto ao CMDCA, tratando à 
cerca do MROSC, elaboração de projetos 
sociais e estratégias de sustentabilidade. 

Tema: SIPIACT 
Garantir a utilização do SIPIA pelo 
Conselho Tutelar, com vistas a garantir 
e geração e envio de relatórios 
sistemáticos sobre o perfil das vítimas, 
agentes violadores e que indiquem 
fragilidades ou gargalos da rede de 
atendimento local 

- Realizar capacitação para os membros do 
CT sobre a utilização do SIPIACT; 
- Construir, em parceria com o CT, um fluxo 
de socialização das informações obtidas; 
- Informatização e sistematização dos 
atendimentos do Conselho Tutelar. 

Tema: Formação Continuada 
Garantir a formação continuada para 
os profissionais do SGD, 
representantes de OSCs e membros 
dos Conselhos dos Direitos e Tutelar. 

- Elaborar e implementar o Plano de 
Formação Continuada, observando 
características tais como: público-alvo e 
demandas de 
conhecimento/aprimoramento. 

Tema: Avaliação dos Projetos 
Realizar avaliação de resultado dos 
Projetos realizado pela Organização da 
Sociedade Civil – OSC beneficiados 
com recursos do FIA (art. 260-I do 
ECA) 

- Realizar capacitação para os membros do 
CMDCA tratando a cerca de metodologias 
de avaliação de projetos sociais; 
- Realizar análise documental e visitas de 
monitoramento aos programas apoiados 
via FIA. 

Tema: Fundo 
Realizar campanha de captação de 
recursos para o FIA 
 

- Realizar visitas a empresas e lideranças 
comerciais e comunitárias, com foco na 
apresentação do Fundo Municipal da 
Infância e Adolescência – FIA, o banco de 
projetos aprovados pelo CMDCA, bem 
como os projetos assistidos. 
- Acompanhar a aplicação dos recursos do 
FIA e o andamento das políticas públicas e 
dos projetos financiados pelo FIA 
- Criar folder para campanha de destinação 
do Imposto de Renda da pessoa física e 
jurídica para o FIA. 
- Divulgação de matéria em rádio para 



 
 

incentivo a doação. 
- Articular com o poder público municipal, 
iniciativa privada, OSC’s, no intuito de 
executar campanhas para arrecadação de 
fundos de pessoas físicas e jurídicas. 

Tema: Maus-tratos (Violência 
Doméstica e Negligência) 
Implantar o Sistema Municipal de 
Escuta Qualificada / Implantar a Lei nº 
13.431/2017 

- Articular junto a SEMAS a implementação 
do serviço municipal de acolhimento e 
escuta de crianças e adolescentes vítimas 
ou testemunha de violência; 
- Apoiar com recursos do Fundo projetos 
e/ou iniciativas de implantação da Lei nº 
13.431/2017.  

Tema: Protagonismo/participação dos 
adolescentes 
Apoiar projetos e inciativas de 
estimulo ao protagonismo de 
adolescentes. 

- Articular junto às Secretarias que prestam 
atendimento para adolescentes a 
implementação e/ou ampliação de 
projetos/iniciativas voltadas a valorização 
do protagonismo adolescente através de 
ações de cidadania e educomunicação. 
- Apoiar via Fundo projetos/iniciativas 
voltadas a valorização do protagonismo 
adolescente através de ações de cidadania 
e educomunicação. 

 
 


