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Enfatizamos nosso compromisso de criar um 

mundo para as crianças, onde o desenvolvimento 

humano sustentável, levando em conta os 

melhores interesses das crianças, é construído nos 

princípios da democracia, da igualdade, da não 

discriminação, da paz e da justiça social e da 

universalidade, indivisibilidade, interdependência e 

interrelação  e todos os direitos humanos,

incluindo o direito ao desenvolvimento..
(Um mundo para as crianças , Nações Unidas, 2002)

Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes e o Plano Decenal – 2011-2020



Garantir a implementação da Política e do Plano 

Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes, a partir do fortalecimento dos 

conselhos de direitos da criança e do 

adolescente. Promover a ampliação da 

participação, do controle social e do apoio 

institucional para consolidação do principio da 

prioridade absoluta e proteção integral.

OBJETIVO



OBJETIVOS ESPECIFICOS

•Sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral na defesa do Estatuto da Criança e

do Adolescente;

• Fortalecer a participação da sociedade em geral, em especial, das crianças e

dos adolescentes, na formulação, monitoramento e avaliação da Política e do

Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

• Fomentar a criação e o fortalecimento dos espaços de participação de crianças e

adolescentes nos conselhos de direitos, nos serviços, nos programas e nos

projetos públicos e privados, dentre outros, destinados à infância e à

adolescência;

•Propor estratégias que promovam o fortalecimento dos conselhos dos direitos da

criança e do adolescente para a implementação da Política e do Plano Decenal

dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes; e

•Articular os atores do Sistema de Garantia de Direitos para participarem da

elaboração e implementação dos Planos Decenais Estaduais, Distrito Federal e

Municipais dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.



Eixos da Política

1- Promoção dos Direitos de Crianças 

e Adolescentes

2- Proteção e defesa dos Direitos 

3 - Participação de crianças e 

adolescentes

4 -Controle social e efetivação dos 

direitos

5 – Gestão da Política



EIXO 1- PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A promoção dos direitos implica na geração, 

utilização e fruição das capacidades de

indivíduos e grupos sociais, conforme definição 

do Ipea (2010), envolvendo a

implementação e acesso a políticas públicas que 

promovam oportunidades ao

desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes (p 29).



Reúne um conjunto de medidas de solidariedade 

a indivíduos e grupos em resposta a

situações de risco e contingências de 

vulnerabilidade, abrangendo a proteção de

crianças e adolescentes que tiveram seus 

direitos violados ou ameaçados e o

acesso à Justiça para responsabilização dos 

violadores dos direitos de crianças e 

adolescentes.

EIXO 2- PROTEÇÃO E DEFESA DOS 

DIREITOS 



EIXO 3- PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

Reúne ações que estimulam 

à participação de crianças e adolescentes com 

presença garantida em diferentes espaços e níveis 

decisórios, de acordo com o seu estágio de 

desenvolvimento. 

Esse eixo se destaca ainda por sua

transversalidade e conectividade com os demais 

eixos da Política. 



EIXO 4- CONTROLE SOCIAL E 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS

Reúne ações que visam o fortalecimento do 

Sistema de Garantia de Direitos (SGD)

SGD

PROMOÇÃO

DEFESACONTROLE

Varas da infância e da 

juventude, Varas criminais 

especializadas

tribunais do júri e de 

justiça, Corregedorias 

gerais de justiça, 

promotorias de 

justiça,Ministério Publico, 

Defensorias 

públicas,Advocacia geral 

da união e as 

procuradorias gerais dos 

estados, polícia civil,polícia 

militar e conselhos 

tutelares

Conselhos dos 

direitos de crianças e 

adolescentes

Conselhos setoriais 

de formulação e 

controle de políticas 

públicas

Órgãos e os poderes 

de controle interno e 

externo

As políticas públicas 

(sociais e econômicas)  

Educação, Saúde, 

Assistência Social etc.



EIXO 5- GESTÃO POLÍTICA 

Agrupa ações vinculadas à garantia

e efetivação dos direitos de

crianças e adolescentes

-Fortalecimento das instâncias do

SGD

- Estruturas de coordenação nas

três esferas de governo

-Financiamento da Política.



1. A Conferencia Municipal aprovará 04 (quatro) propostas por eixo

totalizando 20 propostas

2. Eleição de 08 (oito)dos Delegados:

a) 01 Criança ou Adolescente;

b) 01 Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

representante da Sociedade Civil;

c) 01 Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

representante Governamental;

d) 02 Conselheiros Tutelares;

e) 02 Representante de entidade de promoção, proteção, defesa e

controle de direitos de crianças e adolescentes; ; representantes do

Sistema de Justiça que atuem na área da infância e juventude,

representantes da Segurança Pública: Delegacia Especializada de

Atendimento à Criança e ao Adolescente, de Proteção ou Apuração de

Ato Infracional, Polícia Militar e Polícia Civil;

f) 01 Representante dos profissionais das políticas setoriais básicas

(educação, saúde, assistência social, esporte, lazer cultura, trabalho e

emprego)

RESULTADOS DA CONFERÊNCIA



DINÂMICA DA CONFERÊNCIA

Datas

REUNIÃO AMPLIADA DE CAPACITAÇÃO

11/02/2015 - ACIU

PRÉ CONFERÊNCIAS

23/02/2015 A 13/03/2015

ENTREGA DAS ATAS,E FICHA DE DELEGADOS

ELEITOS

Até 18 de março no Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente - Casa dos Conselhos



•1º Acolhimento com lista de presença;

•2º Apresentação do conteúdo teórico -

Eixos;

•3º Divisão de grupos para estudos dos

eixos;

•4º Levantamento de propostas – até 8 por

eixo - Estima de tempo: 1h

•5º Apresentação das propostas - Estima

de tempo: 30min

•6º Eleição dos Delegados e

preenchimento da ficha de inscrição

•7° Elaboração da ata

AS PRÉ CONFERÊNCIAS SEGUIRÃO 

OS SEGUINTES PASSOS:



ELEIÇÃO DE DELEGADOS

Proporção

Para cada 08 participantes nas pré conferências serão 

eleitos 3 titulares e 3 suplentes sendo:

a)representante de entidade de promoção,

proteção, defesa e controle de direitos de

crianças e adolescentes;

b)Representante dos profissionais das políticas

setoriais básicas (educação, saúde, assistência

social, esporte, lazer cultura, trabalho e emprego)

c) Criança e adolescente.



BOM TRABALHO A TODOS

Organização do material:

MICHELLE CARVALHO SANTOS
Assistente social 

Presidente do COMDICAU

Coordenadora do CREAS

E

COMISSÃO ORGANIZADORA

CONTATO:

(34) 3332-3737

Sede do COMDICAU: R. Artur Machado, 553 – Casa dos Conselhos


