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Lista de Siglas 

 

ACESSUAS Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 

AMUPE Associação Municipalista de Pernambuco 

ASCRIAD Assessoria da Criança e do Adolescente 

CadÚnico Cadastro Único 

CAPS  Centro de Atenção Psicossocial 

CEDCA Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CEFOSPE Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Estado de Pernambuco 

CNAS Conselho Nacional de Assistência Social 

COMDICA Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CONANDA Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CPP Comunidade Pequenos Profetas 

CRP Conselho Regional de Psicologia 

CRAS Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

CREFITO Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

DENARC Departamento de Repressão ao Narcotráfico 

DIRCON Diretoria Executiva de Controle Urbano do Recife 

DPCA Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

FAIF Fórum de Acolhimento Institucional Familiar e Comunitário 

FMCA Fundo Municipal para Criança e o Adolescente 

FOSCAR Fórum Social da Criança e do Adolescente do Recife 

GPCA Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente 

GTs Grupos de Trabalho 

IASC Instituto de Assistência Social e Cidadania 

JOCUM Fundação de Jovens Com Uma Missão 

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA Lei Orgânica Anual 

MNMMR Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 
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MP Ministério Público 

MPT Ministério Público do Trabalho 

MSE Medidas Socioeducativas 
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OGs Organizações Governamentais 

ONGs Organizações Não Governamentais 
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PAEFI Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

PCR Prefeitura Central do Recife 

PETI Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

PM Polícia Militar 

PPA Plano Plurianual 

PPCAAM Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte 

RPAs Regiões Político-Administrativas 

SAS Secretaria de Assistência Social 

SDHSC Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã 

SDS Secretaria de Defesa Social 

SDSCJ Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 

SDSJPDDH Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos 

SEAS Serviço Especial em Abordagem Social 

SEDSDH Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

SIPIA Sistema de Informações para a Infância e Adolescência 

TJPE Tribunal de Justiça de Pernambuco 
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Procedimentos Metodológicos 

 

 O Seminário de avaliação do Plano Decenal visa promover o acolhimento das contribuições 

de órgãos, instituições não governamentais e pessoas ligadas a ações de preservação da vida de 

crianças e adolescentes do Recife, otimizando os posicionamentos críticos e propositivos sobre os 

resultados obtidos na execução do Plano Municipal de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças 

e Adolescentes no período que vai de 2010-2020, através da requalificação (revisão) das diretrizes e 

estratégias das políticas públicas, articular ações de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e 

Adolescentes do Recife. 

O Plano Municipal decenal está estruturado a partir de 08 (oito) Eixos Estratégicos:  

1. Atendimento Integral: Efetuar e garantir o atendimento integral e em rede às crianças e 

adolescentes em situação de rua, assim como às suas famílias, por profissionais 

especializados, ofertando proteção jurídica e social considerando o aperfeiçoamento da 

legislação relativa ao tema. 

 

2. Defesa e Responsabilização: Contribuir para a atualização da legislação sobre a situação 

de crianças e adolescentes em situação de rua, combater as diversas formas de violação 

de direitos, disponibilizando uma rede articulada de serviços e notificação ao Sistema de 

Garantia de Direitos. 

 

3. Protagonismo Infanto Juvenil: Promover a participação ativa de crianças e adolescentes 

em situação de rua na defesa de seus direitos, de modo a envolvê-los com o processo de 

monitoramento e execução do Plano Municipal. 

 

4. Prevenção: Assegurar ações preventivas possibilitando uma nova perspectiva quanto a 

situação de rua, numa concepção sobre direitos humanos de crianças e adolescentes 

contextualizada com os fenômenos sociais, culturais, econômicos e sociais, garantindo a 

aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

5. Formação: Promover diálogos e ações de formação voltadas aos vários segmentos da 

sociedade, garantindo o envolvimento de todos no enfrentamento a situação de rua de 

crianças e adolescentes. 

 

6. Comunicação, Mobilização e Articulação: Sensibilização da sociedade em geral quanto 

ao cenário de crianças e adolescentes que vivem nas ruas, estimulando os meios de 

comunicação a realizar uma abordagem crítica e reflexiva sobre o assunto, bem como 

reforçar a mobilização social e articulação da sociedade civil. 
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7. Orçamento Público: Promover ações que garantam do ponto de vista orçamentário a 

execução do Plano Municipal, contribuindo com a racionalidade e eficiência da 

administração pública. 

 

8. Monitoramento e Avaliação do Plano: Promover o monitoramento e avaliação do Plano 

Municipal de Enfrentamento à Situação de Rua de crianças e adolescentes de forma 

sistemática e participativa. 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados no dia de realização do seminário foram: 

 

 CREDENCIAMENTO/ INSCRIÇÃO PARA OS GT’S – EIXOS ESTRATÉGICOS: O 

credenciamento iniciou às 08:00 e neste momento, cada participante se inscreveu em 

01 Grupo de Trabalho, sinalizando os eixos estratégicos para qual pretendia 

contribuir na avaliação do Plano Municipal. 

 

 MESA OFICIAL DE ABERTURA: A mesa de abertura foi conduzida pelo Presidente do 

COMDICA e contou com a participação de membros representantes das instituições 

não governamentais e órgãos governamentais. 

 

 MESA DE DIÁLOGOS: A mesa de diálogos contou com a participação de 02 (dois) 

palestrantes e 01(um) debatedor. Os palestrantes tiveram 20min (vinte minutos) para 

sua explanação, mediado pelo debatedor. 

 PAINEL TEMÁTICO: Apresentação da proposta metodológica por cada oficineiro(a) 

em painel temático dos grupos de trabalho nos seus respectivos eixos. 

 GRUPOS DE TRABALHO: As atividades iniciaram no período da manhã e deram 

continuidade à tarde, realizando leitura dos eixos e avaliando/ atualizando as 

atividades propostas. As propostas avaliadas e construídas por cada grupo foram 

sistematizadas e sua apresentação e deliberações ocorrerão em reunião plenária do 

COMDICA a agendar a data. 

 FUNCIONAMENTO DOS GT’S: Os grupos foram organizados em torno dos 08 (oito) 

Eixos Estratégicos do Plano Municipal. Cada grupo ficou com 02 (dois) Eixos 

Estratégicos para atualização e revisão com o documento de apoio – o texto da 

sistematização elaborado antes do Seminário, com o processamento das respostas 

aos questionários avaliativos distribuídos na área governamental e as instituições da 

sociedade civil. 
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- INSCRIÇÕES: O número de participantes por grupo teve o limite de até 30 (trinta) 

inscrições, sendo 05 (cinco) destinadas para crianças e adolescentes. 

- COORDENAÇÃO: Os coordenadores/as foram indicados previamente pelo 

COMDICA. A coordenação realizará a abertura do grupo de debate, coletará as 

assinaturas dos participantes na ATA DO GRUPO, cuidará da distribuição da palavra e, 

estimulará o debate, a ordem das falas e, ajudará a verificar consensos e eventuais 

divergências.  Devendo também priorizar a fala das crianças e/ou adolescentes 

participantes do grupo. 

- FACILITADORES/AS: Os facilitadores/as farão as contribuições a todos os 

membros do grupo conforme as (AÇÕES/ PRAZOS/ RESPONSAVÉIS) que constam na 

respectiva planilha do grupo, identificando consensos e eventuais divergências, em 

colaboração com a coordenação. Como referência para o debate será disponibilizado 

os seguintes materiais o Plano Municipal de Enfrentamento à Situação de Rua ano 

(2009) e a planilha de devolutivas enviadas aos órgãos e entidades não 

governamentais; Na planilha (avanços, fragilidades e propostas) serão inseridas as 

colocações do grupo, para construção da avaliação de cada ponto da planilha, será 

sempre necessário consultar a planilha das devolutivas e considerar - principalmente 

– as especificidades de cada ação do Plano de Rua ano (2009). 

-SISTEMATIZAÇÃO: Os grupos contaram com uma equipe de 

digitação/sistematização na plenária e nos grupos de trabalho. O sistematizador será 

responsável pelo preenchimento da planilha (avanços, fragilidades e propostas) em 

conformidade com as propostas apresentadas pelos grupos. 

- PLENÁRIA: O COMDICA Recife, deliberará através de convocatória reunião plenária 

com data posterior, para apresentações/discussões e votação das propostas 

construídas no Seminário. 

 

O COMDICA disponibilizou processo de consulta pública tanto para os diversos atores do 

sistema de garantia de direitos, quanto para a população em geral, através do Portal COMDICA 

http://comdica.recife.pe.gov.br/ através do Questionário Avaliativo com todos os 08 (oito) eixos 

estratégicos, com o objetivo de coletar a visão da população acerca das estratégias municipais sobre 

o Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes do Recife.  

 

  

http://comdica.recife.pe.gov.br/
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Mesa de Abertura -Pronunciamentos  

 
               O Seminário de Avaliação para o Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e 

Adolescentes do Recife, inicia-se com a cerimonial do evento realizado pela Pedagoga do COMDICA 

Roberta Sartori que cumprimenta a todas e todos presentes, e após agradecimentos pela presença 

da plateia, convoca as autoridades e convidados para a formação da mesa de abertura.  Nesta 

sequência, convida o Presidente do COMDICA Sr. José Rufino da Silva, a representante da Secretaria 

de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos da Prefeitura do 

Recife – Sra. Fernanda Carvalho, o representante do Fórum DCA– Fórum da Criança e do Adolescente 

do Recife - Sr. José Severino dos Santos e, os representantes da Comissão do FOSCAR – Fórum Social 

da Criança e do Adolescente – Luciana de Souza Santana  representando o CREAS – Centro 

Especializado da Assistência Social e Ozias Gomes do Grupo Ruas e Praças. 

              O Sr. José Rufino, iniciou seu pronunciamento cumprimentando todos os presentes e seguiu 

sua exposição afirmando: “Estamos aqui para discutir sobre os aspectos que envolvem os meninos e 

as meninas em situação de rua”. Destacando a presença de pessoas novas no contexto desta discussão 

destacando quão positivo e rico torna-se o debate, benéfico para o público das crianças e 

adolescentes   como estabelece o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

            O ECA preconiza a participação coletiva envolvendo a “sociedade, o poder público, a 

comunidade e a família”, agindo de forma articulada, buscando a promoção dos direitos humanos, 

fundamentais para vida das crianças e adolescentes. Entretanto, apesar dos vinte e sete anos 

completos de sua existência, ainda há muitas dificuldades ne compreensão e aplicabilidade desta 

importante Lei. Mesmo tendo a compreensão de que esta, se faz presente na sociedade e, nos 

segmentos que atuam na política de defesa e promoção das crianças e adolescentes. 

            Afirma ainda, que o grande desafio para os participantes neste Seminário, além dos que ainda 

serão inseridos é fazer com que a comunidade e, a sociedade como um todo, apropriem-se do ECA e 

façam dele um instrumento de luta no seu dia a dia.  

             A população aumenta a cada dia, e as problemáticas cotidianas que envolvem crianças e 

adolescentes ocupam grande espaço em meio às notícias veiculadas. São processos contínuos de 

exclusão, violência e desmobilização. Precisamos dar um primeiro passo e este é a mobilização e 

articulação da sociedade sem discriminações nem preconceitos.  

              Lamenta a passagem dos anos e a discussão permanente dos mesmos atores/pessoas nestes 

espaços de reflexão e controle social, aponta para um dado de quase 80% de participação semelhante, 

com discussão dos mesmos temas. Ainda neste sentido, complementa sua fala destacando a 

ampliação de novas oportunidades, que não devem ser restritas como papel do COMDICA, mas que 

todas/os presentes, possam fomentar estas discussões de forma ampliada nas comunidades.  

           Parabeniza o FOSCAR pela presença e grandeza política com que discutem as temáticas, como 

escolhem seus representantes e pelo exercício democrático que vem sendo desenvolvido. O 

presidente agradece a equipe do COMDICA pela eficiência com a qual organizou o evento e também 

pela competência no desenvolvimento de suas atribuições. Sobre a composição atual do colegiado 

COMDICA, o Sr. José Rufino faz menção elogiosa a Maria do Livramento de Aguiar que retorna a 

função de conselheira de direito representando o Conselho Regional de Psicologia da 2ª Região. 



9 
 

Em oportuno, também parabenizou todas/os demais conselheiras/os que ali estavam presentes, assim 

como aos demais, que não puderam comparecer ao Seminário, e que todos estes honram o 

compromisso firmado, no ato de posse. 

       Em agradecimento ao Prefeito da cidade do Recife, Sr Geraldo Júlio, o Sr José Rufino menciona a 

sua designação como conselheiro de direito governamental do COMDICA, representando o Gabinete 

do Prefeito. Estende seu reconhecimento aos demais pares, conselheiros da gestão, à Secretária de 

Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre drogas e Direitos Humanos Sra. Ana Rita Suassuna, 

secretaria a qual o COMDICA Recife está vinculado administrativamente. Em agradecimento final, 

saúda a todas/os as/os companheiras/os da Sociedade Civil, e as organizações sem fins lucrativos 

vinculadas ao COMDICA e, ressalta aquelas que ainda não possuem registro no COMDICA, a 

importância da busca deste importante passo. 

         Deseja a todas e todos um bom dia de trabalho e, que a Avaliação do Plano Municipal de 

Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes, possa trazer novas e eficientes 

estratégias para o enfrentamento desta problemática que aflige não apenas o município do Recife, 

mas todo o Brasil.          

 Na sequência do seminário, a cerimonial Roberta Sartori, anuncia a presença das conselheiras e 

conselheiro respectivamente: Maria do Livramento de Aguiar – Lívia (Titular - CRP/2ª Região), 

Valderlene Guimarães Santos (Titular – CREFITO) e Paulo Frias (Suplente – Secretaria de Saúde).  

Neste momento, seguem-se as falas dos componentes da Comissão de adolescentes do FOSCAR, 

sendo estes, Luciana de Souza Santana (Rep. CREAS – Cordeiro) e Ozias Gomes da Silva Júnior (Grupo 

Ruas e Praças).  Este último, inicia sua participação cumprimentando os presentes e, afirmou que o 

FOSCAR tem sido um lugar onde vem ganhando muita experiência e conhecimento sobre os direitos 

da criança e do adolescente, diz: “[...] lá desenvolvemos atividades e sempre tem algum objetivo” 

(grifo nosso). 

Como exemplo, relata uma das atividades realizadas num último encontro do FOSCAR, a dinâmica de 

nome “Batalha Naval”, e em sua reflexão passa para a plateia que a dinâmica apontou como objetivo 

a relação do adulto com as crianças e adolescentes, um alguém que os guia e, assim diz: [...] “eles nos 

incentivam a lutar pelos nossos direitos e, com força e luta a gente consegue”. 

               Na fala sequencial, a adolescente Luciana de Souza, agradece a todas/os presentes e aos 

colegas do FOSCAR que a escolheram para fazer esta representação e, afirma que estar no FOSCAR é 

uma conquista grande e que as crianças que estão nas ruas se deparam com a rejeição de outras 

pessoas, mas, acredita que podemos oferecer o melhor para estas pessoas.  

            Em seguida, a próxima componente da mesa a representante da Secretaria de Assistência 

Social Sra. Fernanda Carvalho, cumprimenta os presentes e parabeniza a iniciativa do evento 

afirmando ser um oportuno momento. Diz : (grifo nosso) “Estamos em um cenário macro, bastante 

adverso e sofrido de desmontes e incertezas. Lidar com esta temática é sempre muito desafiador é 

um enfrentamento árduo e difícil, que exige criatividade, emoção, engajamento, porque a vida de 

qualquer pessoa pode ser transformada.” E, congratula a presença dos jovens neste evento. 

          Continuando seu discurso, registra que fazer valer o lugar da criança e do adolescente enquanto 

sujeito de direito, ainda é um desafio para um país de histórico tão autoritário como o nosso no qual 
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a criança não tem vez. Ainda em sua reflexão, nos diz: “A gente é que sabe o que decide. Isso também 

é um exercício desafiador, aprender, trocar, valorizar e ofertar um espaço que precisa ser ocupado 

pelos jovens”.   

          Afirma que no cenário em que vivemos a luta por um estado protetivo é ainda mais desafiadora. 

Nesta conjuntura, existe uma tendência histórica, às ações de repressão, policiamento, e outras 

medidas que caracterizam essa interface intensa com a rua. Precisamos estar atentos, sobretudo, na 

defesa de direitos em um cenário como este. Estamos na contramão, buscando e somando esforços, 

nas esferas governamentais, em conjunto com a sociedade e civil e os jovens, em um movimento 

contrário aos retrocessos já postos. Isto exige de nós, muita luta por um estado protetivo.  

           Destaca a necessidade do cuidado e da busca na garantia da proteção integral. Relaciona este 

ponto de sua fala com o discurso inicial do presidente do COMDICA, é preciso mais esforços no 

embate pela defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, da proteção integral destes e não 

apenas das consequências, como ocorre no discurso da Redução da maioridade penal. O tema do 

Enfrentamento a Situação de Rua de Crianças e Adolescentes necessita de maior visibilidade e 

discussão, identifica em sua fala os vários tensionamento quando este tema é abordado. Compreende 

que é mediante o trabalho com as crianças e adolescentes e a capacitação dos profissionais que atuam 

nesta área que será dada luz à essa temática. 

                     Por fim, deseja um dia bastante fecundo nos grupos, predispondo-se a contribuir na 

mesa posterior do Seminário no que tange ao reforço e valorização da importância do momento, 

sobretudo no cenário em que nos encontramos onde temos que ter mais esperança e engajamento 

para reagirmos ao movimento atual oponente. Passando a palavra para o representante do Fórum 

DCA e do educador social da ONG O Pequeno Nazareno. 

O Sr. José Severino, cumprimenta a todas/os presentes, abre seu discurso, narrando que falar 

sobre crianças e adolescentes em situação de rua é uma temática muito difícil e que poucas 

instituições querem trabalhar nesta proposta de atendimento a crianças e adolescentes.  Destaca que 

o objetivo deste seminário é revisar um Plano municipal construído no ano de 2010, e que embora 

contenha propostas muito boas também foram esquecidas ao longo dos anos. Desta maneira é salutar 

a realização desta revisão, e continua afirmando o quanto é imprescindível um trabalho articulado, 

onde haja a contribuição de todas/os. 

E assim, interroga a plateia: “Quem são esses meninos e meninas que estão nas ruas hoje? De 

onde elas/eles vêm? Destaca neste sentido, a real necessidade de um diagnóstico no município. 

Ressaltou que o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente - CONANDA, disponibilizou neste 

ano de 2017, as DIRETRIZES NACIONAIS PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 

SITUAÇÃO DE RUA e que, estão lutando para obtenção de um diagnóstico nacional.  

A ausência de um diagnóstico de informações dificulta o trabalho das instituições de 

atendimento à população infanto juvenil em situação de rua. Afirma: “Para garantir o direito de 

crianças e adolescentes que hoje vivem, perambulando pelas ruas do Recife e das capitais brasileiras 

é preciso saber quantas são, de onde vem e a sua família de origem, isso é importante”.  

Ressaltou que no eixo de prevenção do Plano Municipal de Enfrentamento a Situação de Rua 

de Crianças e Adolescentes existe a ação de realização de um diagnóstico do município do Recife e 

que este não foi realizado. Novamente, afirma: “Este plano foi construído há sete anos e não foi 
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efetivado na sua plenitude. Trabalhamos soltos, cada um no seu quadrado, não juntamos forças para 

enfrentar uma problemática tão séria que são as crianças e adolescentes em situação de rua, que 

estão invisíveis. E no intento de sensibilizar a plateia participante diz: É muito importante a 

contribuição de cada um, do jeito que vocês puderem, a colaboração é necessária para que nós 

enfrentemos esta situação, juntos porque a problemática é muito séria e é importante que este 

fenômeno seja enfrentado”. 

Concluídas as exposições e falas de abertura do evento, a cerimonial convida a todas e todos 

da mesa a retomarem seus lugares na plateia e neste momento, é formada a mesa de diálogos 

composta pelo Sr. José Antônio da Silva (Tonho das Olindas) educador social do Grupo Ruas e Praças 

na função de coordenador da mesa, o Sr. João Batista do Espírito Santo na função de palestrante e a 

Sra Fernanda Carvalho também palestrante. Logo na abertura, o coordenador da mesa Tonho das 

Olindas – Educador social do Grupo Ruas e Praças, convidou a todas e todos presentes a participarem 

de uma dinâmica ritmada, com a canção – Cajueiro, segue trecho: 

[...] Cajueiro pequenino 

Carregado de fulô         

Eu também sou pequenino 

Carregado de amor [...] 

(Cajueiro – Ministério Abdias) 

 

É dada abertura para a mesa de diálogos com o tema: Tem Vida nas Ruas: A Realidade de 

Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, seus desdobramentos serão relatados no próximo 

capítulo deste documento.  
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Exposição dos Palestrantes 

 

 1ª Expositor da Mesa: João Batista do Espírito Santo Jr 

 Tema da Mesa: Tem Vida nas Ruas: A Realidade de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua 

 

Como primeiro palestrante da mesa - Tem Vida nas Ruas: A Realidade de Crianças e 

Adolescentes em Situação de Rua no Recife, o COMDICA Recife traz para início dos diálogos o 

palestrante Sr. 1João Batista, bacharel em Comunicação Social pela Universidade Católica de PE – 

UNICAP, especialista nas áreas de Gestão de Programas e Projetos Sociais e em Pedagogia Social e 

Elaboração de Projetos, o mesmo possui vasto histórico de atuação profissional com crianças e 

adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, nas esferas governamentais e em 

organizações não governamentais, tais como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

e, atualmente exerce função de Educador Social em município da Região Metropolitana do Recife e 

no papel de Conselheiro de Direito do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente – CONANDA 

– representando o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR. 

Dando início a sua exposição, o Sr. João Batista, apresenta um apanhado histórico sobre o 

Plano Municipal de Enfrentamento a crianças e adolescentes em Situação de Rua da cidade do Recife, 

aponta que esta é a terceira vez que ocorre um encontro para avaliação do plano citado, embora 

segundo o orador o COMDICA Recife não considere a avaliação do ano de 2012. Faz referência a 

história afirmando, ser importante dizer que para se chegar a uma política específica, (fazendo alusão 

ao Plano), antecede-se uma discussão geral, expõe sua fala, guiada através dos slides de apresentação, 

cujo tema central abordou – O 3º Monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento a Situação de 

Rua de Crianças e Adolescentes em Recife (2009-2019). 

Afirma o orador que é fundamental deixar claro que nos anos de (1986 e 1989) ocorreram 

respectivamente o 1º e 2º Encontro Nacional dos Meninos e Meninos em Situação de Rua, naqueles 

anos, as crianças e adolescente da rua, organizadas e articuladas nacionalmente contribuíram de 

maneira estratégica na formulação das propostas que nortearam a formação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Em análise do processo histórico informa que este encontro foi fundamental para 

que o ECA nascesse no ano de 1990, sendo uma articulação, de muitas organizações do Brasil inteiro 

que trabalhavam com crianças e adolescentes na rua. 

O menino em situação de rua, de acordo com o orador é o primeiro perfil de criança e 

adolescente que se organiza no país e que luta pelo direito de todos. O Estatuto – ECA, garante o 

direito de todas as crianças e adolescentes, que protagonizam esta luta, que são os meninos e 

meninas em situação de rua. Mas, para discutirmos políticas públicas específicas para esses meninos 

e meninas, a primeira conquista, pelo menos em nosso município, isto é, Recife/PE, acontece dezenove 

anos depois do ECA. 

Assim o Plano Municipal de Enfrentamento a Situação de Rua de Crianças e Adolescentes em 

Recife, nasce em 2009, construído no mês de outubro, aprovado e publicado pelo COMDICA Recife 

através da Resolução nº 031/2009 de novembro de 2009. Continua sua explanação, destacando a 

chegada de uma construção concreta que direciona para uma política pública municipal específica 

                                                           
1 Fonte currículo: Arquivo (doc) disponibilizado pelo profissional 
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para criança e adolescente em situação de rua. Exemplifica ainda, que a primeira Resolução do 

CONANDA que fala da criança em situação de rua, especificamente, ocorreu 25 anos depois do ECA. 

O último momento de avaliação desse plano que aconteceu no ano de 2012, produziu pouco 

subsídio. A referência acaba sendo 2010, ou seja, nós conseguimos até produzir, mas na hora de 

acompanhar, passamos sete anos. Demos um salto de cinco anos do último e de sete anos do que 

produziu subsídio para conseguir sentar e avaliar esse plano, isto é, em sete anos apenas dois 

monitoramentos do Plano nos anos de (2010 e 2012); 

Alguns elementos atuais da conjuntura política nacional, influenciam direto na execução desse 

plano; primeiramente a tomada de uma Proposta de Emenda à Constituição – PEC, deixando de ser 

PEC e passando para Emenda Constitucional, que congela os gastos sociais até o ano 2026. Se congela 

os gastos sociais até 2026 e, se o plano vai até 2019, questiona: “O recurso que se tem hoje para 

implementar este plano é o mesmo recurso até 2019?” 

O município do Recife, para conseguir implementar este plano pode até fazer investimentos, 

mas a nível federal ele vai receber o mesmo recurso atual até 2019. Quando a gente vai olhar de que 

recurso é esse que estamos falando. Indaga a plateia: Como é que o município irá implementar política 

pública sem recurso? A gente consegue até formular (falando sobre o Plano), mas, virar realidade, só 

com investimento. 

Fomentando uma reflexão coletiva, afirma que o investimento para esta área social é 

fragilizado. Quando observamos o orçamento federal, 42% dele é gasto com dívidas. Para a Política 

da Assistência Social inteira, o orçamento disponível é de apenas 2,5%, que transformando em 100%, 

se descobre que para a Política de Proteção Especial é algo no entorno de menos de 1%.  Para 

a Política de Proteção Especial, tais como, unidades de atendimento e serviços é muito mais caro a 

manutenção. Concretamente, o investimento para a Política de Situação de Rua é ínfimo, e se 

depender deste investimento, este plano não saí do papel. 

Nesta lógica, do investimento que vem do Governo Federal, para se conseguir implementar 

uma política no município, a situação de rua está  fora da pauta, fora do tempo, não é à toa que o 

Município do Recife só tenha conseguido elaborar um Plano para Enfrentamento a Situação de Rua 

de Meninos e Meninas, dezenove anos depois da aprovação da Lei 8 .069, de 13 de julho de 1990 ECA 

- ,  e que o CONANDA, só elabore a primeira resolução para esta matéria, vinte e cinco anos depois 

da aprovação da Lei 8 .069 – ECA, e a sociedade em geral não compreende a importância de sua 

participação. 

A nível nacional foi construída a Política para a População de Rua, essa política foi pensada 

inteiramente na Assistência Social, pensada para o adulto em Situação de Rua, percebe-se a 

importância e a priorização do adulto em Situação de Rua. A Política Nacional para População de Rua 

(2009) focada nos adultos; e esse plano não tem correspondente estadual e nacional. 

Não existe um Plano Estadual, nem mesmo um Plano Nacional para o Enfrentamento da 

Situação de Rua. A consequência disso é que a nossa ação, não tem uma relação de financiamento 

oriundo do financiamento estadual ou nacional, isso é um problema. 

O monitoramento vem sendo historicamente considerado um momento eventual a exemplo 

deste que vocês terão quatro horas para avaliar. Um plano que tem dez anos e que a sete não é 
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avaliado demonstra isso. Entretanto, o Conselho da Criança e do Adolescente do Recife, tem uma 

comissão de Políticas Públicas que existe para monitorar a execução da política pública, atividade que 

deveria estar sendo desenvolvida sistematicamente. Onde estava esta comissão ao longo dos sete 

anos? É fundamental esta avaliação interna, traz esta inquietação como reflexão para a plateia. 

É fundamental a construção de outra estratégia, como por exemplo, os Conselhos de Direito, 

que a nível nacional estão construindo um caminho de criar grupos de trabalhos, para viabilizar o 

monitoramento de um plano específico oportunizando a participação de estudantes, representantes 

de universidades, profissionais relacionados com estas atividades. É uma estratégia essa ideia, 

viabilizar a avaliação sistemática de planos e execução de políticas públicas.  

Sequer sabemos se determinada ação está sendo implementada. Por exemplo: “ampliar 

abrigos” é preciso olhar para o número de abrigos de acolhimento institucional, portanto é preciso 

definir quantidades, mas qual a meta possível, palpável, concreta? O plano precisa avançar na 

definição de metas. O plano não é orçado, como a maioria dos planos ele tem dificuldades para ser 

implementado. Como vamos brigar para transformar ele em orçamento se não sabemos os custos? 

O PPA da cidade foi proposto e encaminhado à Câmara agora em setembro. Já está sendo 

concluída a votação dele. Está em plena negociação na Câmara e não prevê recursos para este plano. 

O PPA é o orçamento do município para os próximos quatro anos, então, nos próximos quatro anos 

não terá recursos para as ações. Portanto, se essa proposta não está prevista, não serão 

implementadas nos próximos quatro anos. 

Nos últimos anos o Plano Municipal de Enfrentamento a crianças e adolescentes em Situação 

de Rua da cidade do Recife, não foi prioridade para o governo, não foi prioridade para a sociedade 

civil, porque a sociedade civil deve pressionar o governo e puxar a atenção do governo para essa 

temática. Tem que olhar, isso aqui porque é importante. Se nós, não fazemos isso como sociedade 

civil também ficamos prejudicados. Não foi prioridade para o governo, mais é prioridade para a gente. 

Conclui sua exposição afirmando que o Plano Municipal de Enfrentamento a crianças e 

adolescentes em Situação de Rua da cidade do Recife também não foi prioridade para o Conselho. 

Sendo simples de perceber olhando todas as atas de reuniões. Entrou na pauta nos últimos sete anos? 

Responde: não entrou na pauta. Então, como é prioridade? Se não entrou na pauta de discussão, não 

é prioridade. 

 

 2ª Expositora - Srª. Fernanda Carvalho  

 Tema da Mesa: Tem Vida nas Ruas: A Realidade de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua 

 

Em continuidade a mesa - Tem Vida nas Ruas: A Realidade de Crianças e Adolescentes em 

Situação de Rua no Recife, o COMDICA Recife traz a segunda palestrante – a Sra. Fernanda Carla de 

Carvalho Leitão – Chefe da Divisão dos Serviços para a População em Situação de Rua (Centros Pop) 

e dos Serviços Especializados em Abordagem Social (SEAS) da Secretaria de Desenvolvimento Social 

da Prefeitura do Recife para dar prosseguimento a este primeiro momento do Seminário de Avaliação. 
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2Fernanda Carvalho possui Formação e Licenciatura Plena em Psicologia pela Faculdade Frassinetti do 

Recife – FAFIRE é mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, com a 

dissertação:  A Proteção Integral e as Contradições do Acolhimento Institucional para Adolescentes 

em Situação de Rua no Município do Recife. 

Com experiência no campo da Educação popular em Saúde, na gestão do trabalho, e em processos 

de planejamento e avaliação. Nos últimos 9 anos atua na Política de Assistência Social do Recife, tendo 

trabalhado com adolescentes em situação de rua, abuso e exploração sexual. Desde 2013, contribui 

como chefe de divisão dos Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

- Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Tem experiência em processos formativos 

com ênfase nas políticas públicas no campo da saúde e da assistência social, abordando temas como: 

população em situação de rua, redução de danos, acolhimento institucional, trabalho social com 

famílias, e intersetorialidade. Participa de grupo de Estudo em Álcool e outras Drogas (GEAD) e de 

processos formativos através do Centro Regional de Referência sobre Drogas (CRR) ambos pela UFPE. 

 

A palestrante cumprimenta os presentes e inicia afirmando compreender que o material a ser 

exposto deverá contribuir para facilitar as discussões nos grupos de trabalho e, norteia inicialmente 

sua exposição, falando sobre a organização dos níveis de proteção da Assistência Social dentro do 

Sistema Único da Assistência Social – SUAS. 

A Proteção Social Básica representa nosso carro chefe, trabalha na perspectiva da prevenção, 

buscando prevenir situações de vulnerabilidade e risco e buscando fortalecer as famílias. A Proteção 

Social Especial atua sempre que houver violação de direitos. Em situações onde já ocorreram violação 

de direitos, tais como, situação de rua e exploração sexual dentre outras, existe os Centros de 

Referência Especializado da Assistência Social, os CREAS, que desenvolvem um trabalho voltado para 

relações interpessoais familiares, nas esferas protetivas, no acompanhamento das meninas/os em 

cumprimento de medidas socioeducativas, na proteção integral as pessoas com deficiência, as 

pessoas idosas em situação de risco pessoal e social.  

Os CREAS são disponibilizados também para atender a população em situação de rua, cujo 

foco é a pessoa adulta, crianças e adolescentes acompanhados dos pais. Acrescenta que a Proteção 

Social de Alta Complexidade atende aos indivíduos cujos vínculos familiares foram rompidos, os que 

precisam de um acolhimento temporário diante de alguma situação de violência ou situação 

circunstancial na família e também nos casos onde o idoso, crianças ou adolescentes estão totalmente 

desprotegidos. 

A criança em situação de rua fica exposta na comunidade e está sujeita ao acolhimento, uma 

vez que as situações de violações sejam resolvidas, esta poderá migrar para o nível da Proteção Básica. 

Destacou, o Serviço Especial em Abordagem Social – SEAS. Afirmando que os serviços devem ser 

públicos e a oferta continuada. 

Apresenta dados referentes aos serviços e equipes voltadas para o atendimento na Proteção 

Social Especial, em Recife existem cinco equipes de rua e duas noturnas. As noturnas funcionam em 

regime de plantão, sete supervisoras, 42 educadores sociais, 1 auxiliar administrativo e 07 motoristas. 

A divisão é por território, assim, a equipe que atende as RPA’s 1(um) e 6(seis) tem como ponto de 

                                                           
2 Fonte currículo: CV: http://lattes.cnpq.br/8936037238567977 
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referência o Centro de Referência - Centro Pop Glória para encaminhamento da população usuária 

e, as equipes que atendem as RPA’s 3 (três),4 (quatro) e 5(cinco) referenciam os usuários/as para o - 

Centro Pop Neusa Gomes. O trabalho deve ser respeitoso, gradativo, não linear e busca construir 

vínculos com um processo desenvolvido tanto para adultos como para as crianças. 

Há a valorização de uma ação intersetorial, que dispõe de atividades desenvolvidas através do 

Grupo de Trabalho de Risco e Vulnerabilidade social, neste GT os casos mais emblemáticos 

identificados pela equipe do SEAS – Serviço Especializado da Assistência Social são levados 

mensalmente por RPA para serem discutidos neste GT de Risco e Vulnerabilidade Social.  

Conseguimos agregar Saúde, Educação, Ministério Público e Conselho Tutelar. O SEAS traz os 

casos mais emblemáticos, discutimos e vamos fazendo a pactuação dos encaminhamento e das 

articulações possíveis até sair das situações mais graves. Havendo uma superação dessas relações, o 

indivíduo saí dos grupos de risco, mas pode continuar no atendimento do PAEFI - Serviço de Proteção 

e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos e de outros serviços.  

Destaque-se aqui o Fórum Infanto Juvenil, que é articulado pela Coordenação de Saúde 

Mental, trata-se de um espaço importante, em que o foco é promover o protagonismo desses 

adolescentes e de suas famílias. É, sobretudo, um espaço de fala e de fortalecimento dessas relações 

dessas famílias, um encontro mensal que busca fortalecer fluxos e articulação do sistema de garantias 

de direitos, potencializando as equipes nessa articulação intersetorial. 

Informa a oradora, que a Secretaria de Desenvolvimento Social, vem desenvolvendo ações em 

articulação com a Secretaria de Saúde voltadas para a população em situação de rua. É nas ruas que 

a Atenção Básica dos distritos, tem atendido adultos e adolescentes, realizando testagem rápida de 

HIV AIDS, exame de tuberculose, sífilis, aferimento de pressão arterial, glicose e referenciamento dos 

serviços de abordagem na Praça Maciel Pinheiros, localizada no bairro da Boa Vista / Recife. 

A Secretaria de Saúde, através do distrito tem os relatórios de cada criança, cada família. Assim, 

as equipes conseguem construir um trabalho gradativo e desafiador.  

É como disputar com essa rua no sentido da atratividade e ter processos que fomentem uma 

transformação que ofereça outro tipo de horizonte para estes meninos e meninas, que mostre outra 

perspectiva para além da rua, ir à rua é um sinal de saúde, mas, se algo está muito ruim em casa é 

preciso estar muito desprotegido, para que a rua se sinalize como algo mais atrativo e melhor.  

A rua tem um rede de sociabilidade, de apoio, de brincadeiras, tem riscos, tem violência, mais 

também tem seu lado de companheirismo capaz de lidar com esse sofrimento. Afirma ainda que 

acolheu alguns pontos do plano e se propõe a compartilhar: A criação de Unidades de Acolhida de 

Crianças e Adolescentes, usuários de drogas dentro e fora do âmbito urbano com atendimento 

adequado para esse público e família. Afirma que o CONANDA se coloca contra qualquer iniciativa 

de comunidade terapêutica para adolescentes. 

Fazemos a defesa de criança e adolescente sobretudo adolescente em território que tenha 

uma rede de casa infanto juvenil, temos outros dispositivos na assistência social e na saúde que 

podem dar conta disso, toda uma logística. Este é um processo de um momento de discussão são 

necessárias várias iniciativas junto com a saúde, o cuidado com a saúde mental, Atenção Básica 
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(Secretaria de Saúde) PAEFI (Secretaria de Desenvolvimento Social), discutindo fluxos, redução de 

danos e o processo de atendimentos com foco em crianças e adolescentes.  

É preciso respeitar e conhecer isso, porque senão a gente vai estar levando esses meninos e 

meninas para um momento longe da possibilidade de construção de vínculo de afetos e de 

alternativas no seu território. Nas exceções, caso de ameaça extrema, uma situação realmente séria 

do atendimento no território, é priorizada o atendimento as famílias. Para proceder o acolhimento 

institucional, contempla Aldeias Infantis, 27 vagas, Pequeno Nazareno 20 vagas, desenvolvimento de 

mecanismo de proteção à criança e ao adolescente, as atuações dos serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos, atuação nos grandes eventos – Ex. O trabalho infantil, onde a ocorrência 

pontual deve ser acompanhada pelo CRAS, se é recorrente, cabe uma articulação com o CREAS; Outro 

ponto do Plano, trata da implantação de um CREAS por RPA, destaca-se que passamos de 01(um) 

para 05 (cinco)CREAS. Assim, temos, 06 (seis) equipes, faltando apenas 01(uma) equipe a ser 

implantada na RPA 6.  

Fala ainda a oradora, sobre as ações construídas com a Secretaria de Educação, conseguimos 

uma ampliação do atendimento através do Serviço de Fortalecimento de Vínculos, mediante um 

convênio com grandes clubes do Recife (Sport, Associação Atlética, Banco do Brasil, Náutico) nas 

modalidades esportivas: Futebol, Basquetebol, Voleibol, Natação. São contemplados em torno de 

1.500 crianças e a grande maioria está assistida pelos Serviços da Assistência Social no âmbito da 

Proteção Social Básica, mas, existe um percentual de vagas para as crianças e adolescentes em 

situação de rua. 

No âmbito da defesa e responsabilização, Fernanda, reforçou a articulação nas situações de 

exploração sexual com a GPCA. São realizadas reuniões sistemáticas e nesses espaços foram 

levantados os pontos do que realmente acontece, após o mapeamento, encaminha-se para a GPCA 

onde são tratados no sentido de distinguir, o que cabe a polícia e a justiça e, ao que cabe aos 

profissionais do âmbito da Assistência Social. 

As informações aqui postas, não se tratam de verdades absolutas, são pontos que podem 

contribuir para o debate nos grupos de trabalho. Quanto às crianças e adolescente em situação de 

rua, a retiradas dos pais e responsáveis são viabilizadas através de mandato de busca e apreensão e 

conta com a atuação dos atores do Sistema de Garantia de Direitos.  

Em Recife podemos afirmar muito tranquilamente que o Juizado da Infância e Juventude, o 

Ministério Público e as Secretarias Municipais estão muito afinadas em relação a isso, a destituição do 

poder familiar ocorre em última instância. Às vezes há situações recorrentes, mas, entendemos que 

enquanto não conseguirmos ofertar minimamente proteção para estas famílias não devemos 

proceder desvinculações das crianças. Entendemos que também não podemos postergar demais e 

ficar propiciando a vitimização, violação e o agravamento da situação. 

Em relação as situações de ameaças, uma sugestão é fazer uma articulação com a Prefeitura, 

e sobre o protagonismo infanto juvenil temos o FOSCAR, as assembleias nas casas de acolhida.  

Em relação ao monitoramento este é feito pelos serviços do SEAS e do Grupo Ruas e Praças, 

atendemos as mesmas crianças, sobretudo na RPA 1, precisamos de mais liga, compartilhar mais e ter 

uma sistemática de encontro, prevenção, levantamento atualizado, diagnóstico da população de rua, 
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levantamento dos serviços, a grande maioria das crianças adolescentes estão na RPA 1 e RPA 6, a 

maioria tem vínculo com a família e dormem em casa, existe um diagnóstico dos serviços. 
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Interlocução com a plenária 

 

Ao final das exposições pelos palestrantes, a coordenação da mesa conduzida por Tonho das 

Olindas realizou a abertura do diálogo com a plenária. 

Intervenção: Gostaria de saber se existem meios concretos do governo disponibilizar lugar 

para as criança e adolescentes em situação de Rua e se existem projetos do governo para restituir a 

convivência familiar e social? 

Expositora Fernanda: Fazemos esse trabalho a partir da identificação dos serviços de 

abordagem social. Através de algumas intervenções pode ser que ele até consiga voltar para casa, a 

equipe de acolhimento vai investir nessa possibilidade de retorno a convivência familiar e comunitária, 

e em último caso vai para o cadastro de adoção. Talvez a inquietação da pessoa seja porque existia 

alguns equipamentos e espaços, tínhamos o espaço tipo Recanto Feliz, existia uma Casa de Passagem 

para criança e ao adolescente, não contamos mais com esse espaço. 

 Expositor João Batista: Afirma que na rua tem equipe de abordagem, o que é preciso discutir 

é a quantidade atual de educadores de rua se é suficiente para a quantidade de pessoas que estão 

fazendo da rua moradia. Propõe um debate sobre o assunto, existiam espaços fechados com horários 

definidos, o menino se evadia, porque nem sempre era um espaço bom, muitas vezes os meninos 

foram vítimas da violência institucional. A realidade é que não existe mais em Pernambuco este espaço 

e, é preciso acompanhar se existe ou não violência. 

          Continua informando aos presentes, o que vem se discutindo nacionalmente é a criação de 

Centros Pop especializado para criança e adolescentes, hoje existem os Centros Pop da política da 

Assistência para população de Rua, porém a metodologia dele e pensada para o adulto.  

A luta é que exista em todo Brasil os Centros POP – Criança e Adolescentes e, que seja incluído na 

política de Assistência para atender casos como por exemplo: o menino que foi “abusado” em casa, 

mas não viveu a “malandragem” da rua, ele passa a ser meio rejeitado por educador, por equipe 

técnica, trata-se de uma construção que se firmou o ano passado. No CONANDA foi deliberada essa 

politica que será difundida em todo o Brasil. 

Intervenção: Como poderia a sociedade (igrejas, amigos) ter o menino da rua como aliado? 

Expositora Fernanda - Fala sobre um encontrão a ser realizado com o poder público para 

que o governo possa dizer o que está fazendo, aqueles que quiserem dialogar o espaço está aberto, 

tanto para referenciar serviços, e também para tomar conhecimento dos serviços existentes.  

Expositor João Batista - Afirma que é importante dizer que tem um processo nessa história 

uma vez que a maioria dos municípios do Brasil recebeu um milhão de reais para instalar Restaurante 

Popular e devolveram o dinheiro. Cita a experiência de Minas Gerais dizendo que existe um 

movimento de População de Rua, as pessoas assumiram a gestão do Restaurante, às igrejas e 

voluntários em geral, entregam produtos para os restaurantes. 

            Intervenção: Sr. Itamar Pequeno Nazareno perguntou sobre as ações fazendo referência a 

aproximadamente oitenta ações do governo municipal, quantas foram realizadas? Justificando que 

não corremos o risco de chegar ao grupo sem uma informação precisa sobre a efetiva realização de 
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ações. Afirmou ainda, não conhecer os meninos que estão no evento, não os conheceu porque o 

COMDICA Recife não tem um olhar específico para a criança e o adolescente. Não é admissível que o 

COMDICA Recife não tenha um olhar para a criança e o adolescente. 

Expositora Fernanda – Declara que não contou o percentual do que foi feito e do que não 

foi feito. Muito honestamente o que a gente tem feito não é porque está no plano, a gente tem 

enfrentado necessidades da rua, vindo como demanda. Nos organizamos através de Grupos de 

Trabalhos e criamos fluxos, processos, vai para além da existência do Plano Municipal de 

Enfrentamento a Situação de Rua de Crianças e Adolescentes. Na verdade, havia uma discussão de 

que os três planos iam se tornar um e a gente não teve retorno disto e eu realmente não estou no 

COMDICA. Fazemos o serviço sentindo a necessidade do dia a dia, vamos criando estratégias de 

superação a exemplo de um hospital, ampliação e articulação de rede. Foi no cotidiano com 

enfrentamento e compromisso. 

Expositor João Batista - Não temos como medir isso, porque o Plano Municipal de 

Enfrentamento a Situação de Rua de Crianças e Adolescentes não foi avaliado, pior que isto, alguns 

dos órgãos responsáveis pela execução do plano não responderam se executaram ou não as ações 

previstas. Às vezes, estamos no COMDICA tratando como somente uma tarefa, por exemplo a 

instituição pública que não respondeu se realizou a ação ou não. O ideal é que o Conselho cumpra 

seu papel e represente o responsável ao Ministério Público que certamente deverá estabelecer prazo 

para ela responder, se não responder, deve ser submetida a no mínimo, a um termo de ajuste de 

conduta. 

             Intervenção: Lucia Helena, representante do CEPAS, pergunta o que fazer e como fazer para 

essas crianças que no dia a dia, continuam vendendo pastilhas dentro dos ônibus dentro dos 

restaurantes? Citou o caso de uma criança de quatro anos dentro do BRT trabalhando. 

Intervenção:  Sra. Helena Jansen questiona o investimento, e por que é que a situação na rua 

continua deste jeito ou pior? Por que que a gente vai fazer um plano se não tem recurso destinado?  

Intervenção: Valéria Assistente Social afirma que o Plano Municipal de Enfrentamento a 

Situação de Rua de Crianças e Adolescentes é muito mais que um programa. Nele vamos encontrar 

serviços. Os CRAS, por exemplo, aparecem como serviços, com garantia de continuidade e está 

garantido na política. É um embasador das ações, lembra o que Tonho das Olindas diz, que há poucas 

ONG’s interessadas em trabalhar com esta demanda. Reporta-se a Fernanda afirmando perceber seu 

constrangimento, para responder determinadas questões, ocorre que aqui tem metas para ONGs, 

duas delas receberam recurso na ordem de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), mais da metade 

do que a gente tem para ações de um ano que é R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Quero 

produzir uma provocação porque a gente precisa se encontrar. O Grupo de Trabalho está 

acontecendo desde abril de 2016, já comentamos no encontro de educação social, qual o entrave 

para a distância das ONGs? Talvez a gente resolva provocando, quem sabe enviando os convites para 

o COMDICA, para que ele distribuísse para a rede social, para que a gente pudesse ter garantido que 

esta comunicação chegue nas ONG’s.  

Não recebemos demanda das ONG’s. Como dialogarmos se os serviços que estão 

estabelecidos não são provocados? Existe um comitê intersetorial, que tem se reunido mensalmente, 
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talvez fosse interessante criar um subcomitê da criança que seja discutido especificamente as 

questões que envolvem as crianças. 

Intervenção: Sr. Lucas Estevão afirmou ser morador do Ibura, estudante de Serviço Social e 

Conselheiro Tutelar. Oito anos, discutindo esse tema a gente se depara com muita fragilidade da rede, 

é um desmonte que ocorre no Brasil. Aqui foi fechado o IASC sem comunicar a ninguém, o Conselho 

Tutelar fica fragilizado enquanto membro da rede.  O Sistema de Informações para Infância e 

Adolescência – SIPIA, não funciona há mais de quatro anos.  O período natalino está chegando, 

existem algumas ações integradas com o Conselho Tutelar, Ministério Público e outros atores de Rede, 

o PPVida é uma grande mentira, passei por várias situações constrangedoras. Acolhe em um dia e 

desacolhe no outro.  

O coordenador da mesa – Tonho das Olindas pede foco das pessoas e se inicia as respostas. 

       Expositora Fernanda: Em relação à situação de Trabalho Infantil, geralmente as denúncias 

chegam através de Ouvidoria, disque 100, ligação, identificação de serviço de abordagem. Ao 

identificar a situação busca-se fazer uma visita, se é uma situação pontual a gente faz uma costura 

com o CRAS, se é uma situação recorrente o CREAS acompanha e aí buscamos um suporte para essa 

família, de orientação e acesso aos benefícios Socioassistenciais, uma inclusão no CadÚnico e outras 

iniciativas. Se a situação permanece, em última instancia a gente faz uma costura com o Ministério 

Público, no sentido de buscar desincentivar a permanência dessas crianças nesta situação de trabalho 

infantil porque tem toda exposição que vai comprometer o desenvolvimento escolar. Levamos 

também para o Grupo de Trabalho de risco, temos dificuldades de vagas em escola e creche, este 

déficit de vagas é no Brasil inteiro. No geral, enfrentamos as dificuldades, este tem sido o fluxo. 

          Com relação à permanência das crianças e adolescentes em situação de rua, apesar das 

iniciativas que foram comentadas, talvez se não fossem essas iniciativas, a realidade em Recife 

estivesse muito pior, e quando está no espaçamento social que a gente está vivendo a tendência é 

assistir a piora, porque quem não estava tão desprotegido pode ser que passe a ficar, quem não 

estava envolvido em trabalho infantil, pode ser que passe a se envolver com trabalho Infantil e com 

outras coisas. Fico imaginando se não tivesse a rede que a gente tem hoje, como é que Recife estaria? 

Se não atende a contento do jeito que a gente sonha, mas com certeza esses serviços têm feito a 

diferença. 

O IASC era uma anomalia, uma autarquia onde a oferta de Alta Complexidade se dava de 

forma altamente fragmentada. É como a gente pensar a estrutura do SUS um Sistema Único todo 

separado. O que se fez foi incorporar todos os serviços e todos os profissionais, programas e 

benefícios ofertados pela Alta Complexidade que se chamava IASC e foram incorporados a Secretaria 

de Assistência Social, não houve demissões, não houve fechamento de serviços, o que houve foi a 

integração, a estrutura ainda funciona. A sede que localizava-se na Rua Imperial – Recife, está 

funcionando no sexto andar da Prefeitura da Cidade do Recife e todos os serviços foram garantidos. 

Para nós, isso foi um ganho enorme, para dar unidade, fortalecer o diálogo e fortalecer esta 

construção e esse comando único do sistema. 

Em relação ao SIPIA – SINASE está funcionando e o SIPIA – Conselho Tutelar não, informação 

que fiz referência sem nenhuma pretensão. Em relação ao PPVIDA uma sugestão nossa é que na 

possibilidade, realizar uma interlocução, contar com a expertise dessa equipe, coloquei como 
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proposta, quanto ao período natalino, tem iniciativas para uma ação a ser realizada na Praça do 

Arsenal – Recife Antigo para retirada de documentação civil. 

            Expositor João Batista: Faz referência ao Trabalho Infantil e foi incisivo: não acorde crianças, 

adolescente e suas famílias quando estiverem dormindo nas ruas. Quem tem que acordar é o 

profissional especializado nisso, não é qualquer profissional que deve acordar a criança na rua, 

acordando a família dela, pessoas dormindo nas ruas não devem ser acordadas. Assim, responde a 

citação de Helena, afirmando que estamos avaliando um plano que não tem recurso para ser 

implementado, temos que manter a avaliação e prover estratégia de mobilização para garantir 

recursos no orçamento. Independente do posicionamento das partes no Conselho, o Estado é culpado 

pela miséria das pessoas. Fez referência ao corte do Governo Federal para políticas de assistência 

social. Não existe um real de investimento para políticas de assistência social, faz menção a área social 

entregue nas mãos de radicalistas. Afirma que o sistema SIPIA funciona e cita como exemplo o Estado 

do Paraná, que 91% dos Conselhos Tutelares utiliza o SIPIA. Registra que não estão sendo utilizado 

por ausência de prioridade de governos estaduais e municipais do país.  

               Intervenção: Um conselheiro Tutelar informa aos presentes que o sistema SIPIA não está 

funcionando momentaneamente em Pernambuco por conta de ajustes e atualização para realizar um 

processo de melhoria no sistema. 

               O coordenador da mesa, Tonho das Olindas, afirma ter sido importante o debate, para 

clarear caminhos, temos que fazer um extremo esforço, desde o ano passado vem ocorrendo perda 

de direitos sociais no país inteiro, também não vai ser fácil com essa política para a população de rua, 

na forma que está posta, é preciso rever, a população de rua quer mais que comida e água, quer se 

organizar, quer ser sujeito político, dessa cidade, desse estado, desse país. 

           A hora é agora, de avaliar e ser propositivo. A participação deve ser de todas/os, pensar no 

conjunto das pessoas da sociedade civil organizada. Precisamos acelerar o processo do Plano Decenal 

que é da Política Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente do Recife, e finda  

agradecendo a plateia.  
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Encaminhamentos das oficinas 

 

EIXO 1: ATENDIMENTO INTEGRAL 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESP. 

DESTAQUES DE AVANÇOS, 

FRAGILIDADES E PROPOSTAS 

(2017) 

1. Criação de unidade de 

acolhida para crianças e 

adolescentes drogaditos 

dentro e fora do âmbito 

urbano, com atendimento 

adequado para este público e 

sua família. 

Crianças e Adolescentes 

tendo garantida de acolhida 

em espaço protegido distante 

do ambiente de risco, 

utilizando a rede local de 

serviços. 

N° de unidades criadas 

N° de participantes e 

Nº de consórcios 

firmados 

Médio (março 

de 2010 a março 

de 2014). 

IASC 

Governo 

Estadual 

Outros 

municípios  

ONGs 

AVANÇOS – Convênios Firmados, 

Criação do CAP´S ADI 24hs Luiz 

Cerqueira. 

FRAGILIDADES – Falta de UAS 

infanto-juvenil; fechamento da 

unidade Raio de Luz; junção de perfis 

da unidade de acolhimento. 

Ausência de levantamento de dados 

referente a demanda. 

PROPOSTAS – Construção de 

Diagnósticos Integrados. 
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2. Priorização do atendimento 

às famílias das crianças e 

adolescentes em situação de 

rua nos programas 

assistenciais. 

Famílias inseridas em 

Programas de enfrentamento 

da pobreza com maior 

capacidade de exercer sua 

função protetiva.  

N°. de famílias 

inseridas nos 

programas de 

enfrentamento à 

pobreza executados 

pelos CRAS e outros. 

Ação 

permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

CRAS 

SAS 

IASC 

ONGs 

AVANÇOS – Encaminhamento aos 

CREAS através dos GTS de risco. 

FRAGILIDADES – Deficiência de 

Comunicação e Articulação em rede 

governamental e não governamental. 

Não priorização do público alvo, nos 

programas habitacionais do 

município. 

PROPOSTAS – Ampliar Equipes de 

consultório na rua nos Distritos 

Sanitários não contemplados. 

Inclusão do público alvo, nos 

programas habitacionais do 

município. Ajustar no decreto que 

contempla o programa do minha casa 

minha vida o público prioritário em 

pessoas de situação de rua. 

 

3. Reordenamento das 

instituições de acolhimento 

conforme o Plano Nacional de 

Convivência Familiar e 

Comunitária (adequação do 

espaço físico, do n° de 

atendidos, articulação com o 

Sistema de Garantia, 

implantação de casas lares, 

programas de adoção, plano 

de reintegração familiar). 

Consolidar o modelo de 

acolhimento TEMPORÁRIO 

em unidade semelhante à 

residência que garanta 

privacidade e atendimento 

personalizado em pequenos 

grupos.  

N° de instituições 

adequadas ao modelo 

reordenado 

Médio (março 

de 2010 a março 

de 2014). 

IASC 

ONGs 

COMDICA 

SAS 

Poder 

Judiciário 

Conselhos 

Tutelares  

MP-PE 

AVANÇOS – Avanço na adequação da 

rede de acolhimento institucional 

municipal. 

FRAGILIDADES - Falta de UAS 

infanto-juvenil, fechamento da 

unidade Raio de Luz, junção de perfis 

da unidade de acolhimento. 

PROPOSTAS – Investimento na 

perspectiva da convivência familiar e 

comunitária. Criação e fortalecimento 

de programas inclusive adoção tardia. 
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4. Criação de planos de preparação para autonomia de adolescentes 

e jovens abrigados. 

Usuários mais capazes de atuar socialmente (fazer uso dos 

equipamentos sociais, capazes de atuar no mundo do trabalho) 

N° de casos exitosos 

N° de participantes nos planos de 

autonomia 

Médio (março de 2010 à março de 

2014). 

IASC 

ONGs 

AVANÇOS – Não há. 

FRAGILIDADES –Insuficiência de 

cursos de qualificação com perfil de 

acordo dom o público atendido. 

PROPOSTAS – Propor parceria com a 

iniciativa privada com intuito de 

absorver a mão de obra. 

 

5. Promoção de formação voltada aos profissionais de instituições de 

acolhimento para qualificar o trabalho com famílias. 

Profissionais mais capazes de atuar no contexto familiar com vistas à 

reinserção social da criança e do adolescente. 

N° de 

capacitações 

realizadas 

N° de 

participantes 

Ação 

permanente de 

curto prazo a 

cada 02 anos. 

IASC  

ONGs 

COMDICA 

AVANÇOS – Não há. 

FRAGILIDADES – Falta de 

mobilização do Conselho de Direitos 

PROPOSTAS – é necessária a 

qualificação, articulação com a rede 

para construção de estratégias para 

qualificação permanentes. 
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6. Desenvolvimento de mecanismos de proteção às crianças e 

adolescentes que estão nas ruas visando a contenção de situação de 

exploração focados no trabalho em rede. 

- Contenção da situação de exploração (Sexual e trabalho infantil das 

Crianças e Adolescentes visando trabalho em rede e monitorando os 

mecanismos de proteção). 

Atores do Sistema de Garantia de Direitos e profissionais da área 

protetiva mais comprometidos com a resolutividade dos casos. 

N° de ações 

realizadas 

N° de 

participantes 

envolvidos 

Ação 

permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

IASC 

ONGs 

Conselhos 

Tutelares 

GPCA 

MP 

PM 

Poder 

Judiciário 

AVANÇOS - Monitoramento e 

mapeamento diurno e noturno em 

todas as RPA’S. ampliação das 

equipes dos CREAS. 

FRAGILIDADES - Falta de valorização 

do trabalho estruturação física e 

humana da rede de proteção. 

Ausência de Concurso Público. 

PROPOSTAS – Concurso Público para 

as equipes. 

 

7. Implantação de 01 CREAS por RPA. 

Usuários em situação de risco pessoal ou social com melhor 

oportunidade de acompanhamento dos seus casos. 

N° de casos 

acompanhados  

N° de ações 

realizadas 

Médio (março 

de 2010 a março 

de 2014). 

SAS 

IASC 

AVANÇOS – Todas RPA´S são 

cobertos por equipes de CREAS 

FRAGILIDADES – 2 RPAS não tem 

CREAS exclusivo em seu território. 

PROPOSTAS – Implantação dos 

CREAS nos RPAS 6 e 2. 

 

8. Desenvolver ações articuladas com atores da Secretaria de 

Educação (arte educadores, professores de educação física) com as 

Equipes de Educação Social de Rua do Município do Estado e ONG`s 

a fim de dinamizar os processos de aproximação do público em 

situação de rua da escola. 

Crianças e adolescentes em situação 

de rua com maior interesse nas 

atividades socializantes propostas, 

despertando interesse em retorno à 

escola. 

IASC 

Secretaria 

Educação 

do 

Município  

ONG`S 

AVANÇOS – Realização De 

Audiências Públicas. 

FRAGILIDADES – Falta de articulação 

com a rede de educação. insuficiência 

de vagas. 

PROPOSTAS – Aumento das vagas de 

educação. Capacitação para os 

profissionais de educação. 
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9. Garantir e priorizar o atendimento à criança e adolescente em 

situação de rua nas ações de saúde e educação em serviços de 

referência.  

Profissionais de saúde e educação mais sensíveis ao desafio da 

inclusão social desse público. 

No de ações e 

sensibilizações 

realizadas com 

tais atores. 

Curto (março de 

2010 a março de 

2012). 

Secretaria 

de Direitos 

Humanos  

IASC  

Secretaria 

de Saúde 

Secretaria 

de Educ. 

Conselho 

Tutelar. 

AVANÇOS – Criação do grupo de 

risco de criança e adolescente.  

FRAGILIDADES – Qualificação 

profissional insuficiente e ausência de 

serviços. 

PROPOSTAS - Capacitação 

profissional em saúde e educação 

 

10. Realizar acompanhamento 

sistemático do processo de 

reinserção sócio-comunitária das 

crianças e adolescentes que 

estiveram abrigadas. 

Equipes monitorando os 

casos de retorno familiar e 

comunitário com prazo 

mínimo de 6 meses. 

Número de casos 

acompanhados;  

Número de casos 

exitosos (não 

reincidentes) 

ação permanente 

(março de 2010 à 

março de 2020). 

IASC 

ONGs 

AVANÇOS – Monitoramento pós 

reinserção familiar e comunitária por 

um período de até 6 meses 

articulados com CREAS ou CRAS do 

território. 

FRAGILIDADES – não há. 

PROPOSTAS - não há. 
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11. Aumentar a oferta e vagas de 

cursos profissionalizantes de acordo 

com as demandas do município, 

adequado ao perfil do adolescente.  

Adolescentes com maior 

capacidade de inserção no 

mercado de trabalho. 

Número de cursos 

criados; 

Número de vagas 

ocupadas por 

adolescentes com 

vivência de rua. 

Médio (março de 

2010 a março 

2014). 

Secretaria de 

Desenv. 

Econômico 

Secretaria de 

Educação 

IASC 

AVANÇOS – Adesão do município 

do Recife ao programa ACESSUAS. 

FRAGILIDADES – Baixa inserção 

do público no mundo do trabalho. 

PROPOSTAS – Melhorar a 

articulação por ACESSUAS visando 

a inserção desse público. Alterar o 

decreto do qualifica Recife 

garantindo cotas afirmativas para 

este público. 

 

12. Garantir o acesso da Criança e o 

Adolescente em Situação de Rua a 

vaga nas escolas 

municipais/estaduais para o 

atendimento em tempo integral. 

Crianças e adolescentes com 

vivência de rua com inserção 

garantida nas escolas em 

regime de tempo integral. 

Número de 

crianças e 

adolescentes que 

estiveram em 

situação de rua 

inseridos em 

escolas de regime 

de atendimento 

de tempo integral 

Ação 

permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

Secretaria 

Municipal de 

Educação. 

Secretaria 

Municipal de 

Esporte e Lazer 

COMDICA 

Fórum DCA do 

Recife. 

AVANÇOS - não há. 

FRAGILIDADES – O projeto 

político-pedagógico e 

metodologia dessas escolas não 

contempla o público referido. 

PROPOSTAS - O projeto político-

pedagógico e metodologia dessas 

escolas que contemplem em seu 

bojo a metodologia inclusiva para 

alunos com distorção idade/série. 
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13. Socializar os espaços para 

práticas de educação esportivas, 

culturais e recreativas 

desenvolvidas pelas Secretarias 

Municipais. 

Crianças e adolescentes em 

situação de rua inseridos nas 

políticas públicas de 

socialização e lazer. 

Número de crianças e 

adolescentes com 

vivência de rua 

relacionado ao total dos 

atendidos. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

Secretaria de 

Educação 

Secretaria de 

Esporte e Lazer 

Secretaria de 

Cultura 

AVANÇOS – Adesão do município 

do Recife ao serviço de convivência 

e fortalecimento de vínculos. 

FRAGILIDADES – Falta do número 

de inserções de criança em situação 

de rua. 

PROPOSTAS - Aumentar o número 

de inserções/adesão de criança em 

situação de rua. 

 

14. Socialização das ações de 

acompanhamento semanal de crianças e 

adolescentes em situação de rua atendidos 

pelos Conselhos Tutelares na sessão plenária 

do Conselho.  

Maior efetividade dos acompanhamentos 

dos casos. 

Encaminhar as atas de deliberação dos Plenos 

Semanais dos Conselhos Tutelares ao MP-PE.  

Ação 

permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

Conselhos 

Tutelares 

AVANÇOS – Formação Continuada 

Dos Conselheiros Tutelares. 

Valorização Profissional. 

FRAGILIDADES – Baixa Participação 

Nos GT’S De Risco. 

PROPOSTAS - Maior participação 

dos conselheiros tutelares nos GT´S  

de risco. 
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EIXO 2: DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO 

 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESP. 

DESTAQUES DE AVANÇOS, FRAGILIDADES 

E PROPOSTAS 

(2017) 

1. Reforçar a articulação da 

POLÍCIA CIVIL/GPCA com o 

Departamento de 

Narcotráfico-DENARC, 

POLÍCIA MILITAR/ASCRIAD e 

POLÍCIA FEDERAL, no sentido 

de identificar e coibir a ação 

do aliciador. 

Prisão do(s) 

aliciador(es) visando a 

redução de crianças e 

adolescentes em 

situação de rua e risco 

fazendo uso de  

substancias que 

causem dependências 

físicas e/ou psíquicas. 

N° de aliciadores 

presos. 

 

Ação 

permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

GPCA 

DENARC 

ASCRIAD 

AVANÇOS – Diálogo inicial houve na DPCA 

com o gestor para o mapeamento. 

FRAGILIDADES - A DPCA/ protetiva só 

funciona em horário comercial para a criança 

vítima e para o infrator período integral. 

PROPOSTAS – A volta da DPCA protetiva em 

horário integral incluindo feriados e finais de 

semana. 

 

2. Reforçar a articulação da 

GPCA com Poder Judiciário, 

Ministério Público, Conselho 

Tutelar, DIRCON, Vigilância 

Sanitária, no sentido de 

identificar os 

estabelecimentos comerciais, 

casas de shows, espaços de 

diversões eletrônicas (Lan 

House) e congêneres, que 

estejam fornecendo bebidas 

alcoólicas e/ou substâncias 

que causem dependência 

física e psíquica. 

Identificação desses espaços e seus responsáveis a 

fim de aplicar, dentro da esfera de competência de 

cada órgão, sanções administrativas e/ou penais. 

- Número de crianças e adolescentes consumidoras 

de bebidas alcoólicas e/ou substâncias psicoativas 

nos espaços citados. 

- Número de crianças e adolescentes em situação de 

rua que declaram a redução do consumo/redução de 

danos e/ou abstinência do uso de álcool e outras 

drogas, minimização do envolvimento em situação 

de risco pessoal e social (Ex.: envolvimento com 

tráfico e/ou infrações). 

Ação 

permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020) 

Poder 

Judiciário 

Ministério 

Público, 

DIRCON, 

Vigilância 

Sanitária 

GPCA 

DENARC 

ASCRIAD 

AVANÇOS – não houve. 

FRAGILIDADES – Pouca articulação entre os 

atores da área protetiva e repressiva. 

PROPOSTAS - Ação preventiva com sentido 

de informar à comunidade e comerciantes, 

ações integradas periódicas com todos os 

atores de proteção inclusive o MPT. 
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3. Articular e/ou Discutir com os demais 

municípios, através do Conselho 

Estadual de Defesa da Criança e do 

Adolescente (CEDCA), Ministério 

Público do Estado e Associação dos 

Municípios de Pernambuco (AMUPE) a 

criação e o fortalecimento da Rede já 

existente de Atendimento a Crianças e 

Adolescentes que estejam em situação 

de rua na cidade do Recife, a fim de que 

as mesmas possam ser recambiadas e 

atendidas (em regime de plantão 24h) 

no seu município de origem, recebendo 

deste a garantia do atendimento pela 

rede sócio-assistencial local. 

Garantia do retorno ao 

município de origem, 

possibilitando assim o 

não rompimento dos 

laços afetivos/familiares. 

Cabendo a este o 

atendimento sócio 

assistencial de forma 

integral as famílias com 

fins de exercer a sua 

função protetiva, 

fazendo com que 

enfrentem as situações 

de vulnerabilidade e 

risco social. 

N° de Crianças e 

adolescentes 

atendidas e 

recambiadas para 

o seu município 

de origem; 

N° de famílias 

inseridas em 

programas sociais 

no seu município 

de origem. 

Ação 

permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

IASC 

SAS Recife  

SEDSDH 

ONGs 

Secretarias de 

Assistência Social 

articulando com outros 

municípios/ 

CONSELHO TUTELAR 

AVANÇOS - não houve. 

FRAGILIDADES - não houve. 

PROPOSTAS 

OBS: A PROPOSTA É DE 

NIVEL ESTADUAL NÃO 

CABENDO AO MUNICÍPIO 

DISCUTIR ACERCA DA 

MESMA. 

 

4. Criar um sistema de 

informações a respeito dos 

atendimentos às crianças e 

adolescentes realizados por 

OGs e ONGs.  

Fortalecimento das 

parcerias otimizando 

os recursos nos 

atendimentos com 

base nos históricos dos 

usuários evitando o 

paralelismo das ações 

melhorando a 

atendimento dos 

usuários. 

Melhoria no 

atendimento e inserção 

mais rápida nos 

programas sociais 

existentes no município 

e no estado garantindo o 

atendimento integral e 

melhor qualidade de 

vida da família do 

usuário como um todo. 

Ação 

permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

SAS 

IASC 

SEDSDH 

ONGs 

Secretaria de 

Saúde  

CONSELHO 

TUTELAR 

AVANÇOS – não há. 

FRAGILIDADES - não há. 

PROPOSTAS – Estratégia de 

comunicação e articulação para 

produção de sistema informatizado 

ou não. 
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5. Assegurar que crianças e 

adolescentes em situação de 

rua só venham a ser retirados 

dos seus pais / responsáveis 

através de mandado de busca 

e apreensão, em processo de 

suspensão ou destituição, 

após esgotados todos os 

recursos do âmbito da 

promoção do sistema de 

garantia de direitos; 

Garantindo que a família seja 

atendida de forma integral pela 

rede sócio assistencial dando 

condições de sustentabilidade 

para mesma, orientando-a 

sobre o compromisso dos pais 

ou responsáveis sobre sua 

função protetiva, visando a 

permanência das suas crianças 

e adolescentes na família de 

origem tentando evitar com 

isso que os seus direitos sejam 

violados. 

Nº de crianças/ 

adolescentes 

saindo da 

situação de rua e 

inseridos nas 

escolas e em 

programas sociais 

tendo os seus 

direitos 

garantidos de 

acordo com o 

ECA. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

Ministério Público 

Conselho Tutelar 

IASC 

SAS 

ONGs 

Poder Judiciário. 

AVANÇOS – O MP está mais próximo 

do sistema de garantia de direitos. 

FRAGILIDADES – não há. 

PROPOSTAS - não há. 

 

6. Garantir que os mandados 

de busca e apreensão de 

crianças e adolescentes em 

situação de rua sejam 

priorizados o cumprimento 

no domicílio e 

posteriormente, no local onde 

as crianças/adolescentes se 

encontrem.  

Promovendo capacitação dos 

Oficiais de Justiça visando a 

uma intervenção humanizada e 

evitando o cumprimento 

desses mandados de forma 

coletiva. 

Nº de casos 

acompanhados; 

N° de ações 

realizadas. 

 

Ação 

permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

Poder Judiciário/  

GPCA 

Ministério Público 

Polícia Militar 

AVANÇOS - O judiciário tem 

analisado caso a caso com absoluta 

prioridade. 

FRAGILIDADES - não há. 

PROPOSTAS - não há. 
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 7. Submeter previamente ao 

Pleno do COMDICA e ao 

Ministério Público da Infância 

e Juventude toda ação de 

caráter coletivo a ser 

cumprida voltada ao público 

de criança e adolescentes em 

situação de rua. 

Evitando distorções e 

encaminhamentos 

imediatistas que 

contribuem ainda mais na 

violação de direitos das 

Crianças e Adolescentes e 

seus familiares. 

Nº de casos 

acompanhados; 

N° de ações 

realizadas. 

 

Ação 

permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

OG’S 

ONGs 

Ministério Público 

COMDICA 

AVANÇOS – No tocante ao MP tem 

sido produtivo, tem sido comunicada 

as ações do PETI em grandes eventos. 

FRAGILIDADES – Em relação ao 

COMDICA não tem havido 

comunicação. 

PROPOSTAS - não há. 

 

 8. Provocar a revisão do 

PPCAAM – Programa de      

Proteção as Crianças e 

Adolescentes Ameaçados de 

Morte. 

Atendimento a Crianças e 

adolescentes ameaçados de 

morte acolhidos em tempo 

hábil e em local seguro, fora 

do seu município. 

 - Respeitando os perfis das 

casas de acolhidas do 

Recife. 

Número de 

acolhimentos 

exitosos; 

Redução do 

número de mortes 

de crianças e 

adolescentes 

ameaçados.   

Ação 

permanente de 

curto prazo (A 

cada 02 anos 

realizar a sua 

revisão). 

SAS 

SDHSC 

Secretaria Estadual 

de Justiça 

Entidade executora 

do PPCAAM 

Conselho Tutelar 

COMDICA 

Ministério público 

Poder judiciário 

AVANÇOS – não há. 

FRAGILIDADES - Houve uma 

avaliação apenas em 2011. 

PROPOSTAS- Realizar com 

regularidade avaliações junto com 

conselho tutelar e PPCAAM. 
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9.Elaborar e publicizar 

diagnósticos das crianças e 

adolescentes ameaçados de 

morte e dossiês periódicos 

sobre extermínio desse 

público na cidade do Recife. 

Sensibilização da Sociedade 

e do poder público em 

relação à problemática. 

Número de casos 

divulgados; 

Número de 

denúncias feitas; 

Número de 

audiências públicas 

realizadas. 

Curto com ação 

permanente (A 

cada 02 anos 

apresentar 

diagnóstico). 

Secretaria de Direitos 

Humanos  

Ministério Público 

Poder Judiciário, 

SDS 

Secretaria Estadual de 

Justiça 

Polícia Militar 

ONGs 

Centros de Defesa 

AVANÇOS - não há. 

FRAGILIDADES - não há. 

PROPOSTAS – não há. 

OBS: Repensar proposta para 

responsabilidade estadual. 

 

10. Sensibilizar para se fazer 

cumprir através da autoridade 

judiciária as portarias/alvarás 

concernentes a entrada e 

permanência de crianças e/ou 

adolescentes 

desacompanhados dos pais 

ou responsáveis, em: estádio, 

ginásio e campo desportivo; 

bailes ou promoções 

dançantes; boates ou 

congêneres; casas que 

explorem comercialmente 

diversões eletrônicas.  

Redução das situações 

ilícitas que expõem risco a 

vida e a saúde, fomentadas 

pelo consumo de álcool e 

outras substâncias que 

causem dependências 

psicoativas, que por sua vez 

podem levar 

crianças/adolescentes a 

condição de vítima e/ou 

infrator.   

Nº de crianças e 

adolescentes que se 

envolvam em 

conflito com a lei; 

Nº de acidentes 

envolvendo 

crianças/adolescent

es em espaços 

coletivos; 

Nº de crianças e 

adolescentes 

usuárias de drogas 

lícitas e ilícitas. 

Ação 

permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

Poder Judiciário,  

Ministério Público 

DIRCON 

Vigilância Sanitária 

GPCA 

ASCRIAD 

Batalhões de área. 

 

AVANÇOS - não há. 

FRAGILIDADES – Falta de ação 

permanente na prevenção das 

violações de direitos. 

PROPOSTAS – Criação de 

campanhas educativas e 

informativas para prevenção das 

violações de direitos. 
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11. Assegurar nos CREAS 

atendimento jurídico para 

crianças, adolescentes e 

familiares em situação de rua. 

Garantir o atendimento 

jurídico a sistemática e 

integral de crianças e 

adolescentes nos CREAS. 

Nº de casos 

acompanhados; 

N° de ações 

realizadas. 

Ação 

permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

SAS 

Secretaria de 

Assuntos Jurídicos 

Ministério Público 

CREAS 

AVANÇOS – A assessoria jurídica é 

feito pelo centro de referencia de 

direitos humanos. 

FRAGILIDADES – não há. 

PROPOSTAS- Contratação dos 

advogados via concurso público.  

  

EIXO 3: PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESP. DESTAQUES DE AVANÇOS, 

FRAGILIDADES E PROPOSTAS 

(2017) 

1. Participação das crianças e 

adolescentes na construção do 

plano político pedagógico e 

planejamento das casas de 

acolhidas governamentais e 

não governamentais; E 

SITUAÇÃO DE RUA 

Crianças e Adolescentes 

com direito a participação 

efetiva nos espaços de 

atendimento. 

Cinco (5) crianças e 

adolescentes de 

cada casa de 

acolhida 

participando deste 

planejamento e 

construção dos 

planos político-

pedagógicos; 

Ação 

Permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

SAS 

Gerências e Direção 

da alta e média 

complexidade do 

IASC (Secretaria) 

Coordenação 

pedagógica das 

ONGs 

COMDICA 

AVANÇOS - houve avanço. 

FRAGILIDADES - Não há 

participação na construção política 

pedagógica. 

PROPOSTAS - Criar metodologia 

atrativa para incentivar a 

participação; 

- Reavaliar o processo de 

protagonismo juvenil dentro das 

casas de acolhidas; 

- Participação de no mínimo 5 

(cinco) crianças e adolescentes. 
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2. Garantir e fortalecer a 

participação das crianças e 

adolescentes em situação 

de rua e acolhida nos 

fóruns, conferências; 

Crianças e Adolescentes 

em situação de rua com 

direito a participação 

efetiva (voz e voto) nos 

espaços de controle 

social. 

No mínimo 2 representantes 

de cada casa de acolhida e 

ONGs que enfrenta a situação 

de rua participando do 

FOSCAR, Pré-Conferências 

municipais, Conferências  

lúdicas,  

municipais de direitos, de 

assistência, de educação, 

saúde, segurança cidadã, 

cultura entre outras, Redes 

por RPA e das plenárias do OP 

(Recife Participa); 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

COMDICA 

Conselhos Setoriais 

SDSCJ 

IASC 

Gerência das casas 

de acolhidas 

Governamentais 

Gerência das casas 

de acolhidas não 

Governamentais; 

AVANÇOS – Houve avanço com a 

participação de algumas crianças e 

adolescentes em alguns espaços de 

controle social; 

FRAGILIDADES – Não efetividade 

da participação das crianças e 

adolescentes em todos os espaços 

de controle social; 

PROPOSTAS - Garantir o 

orçamento para a participação de 

crianças e adolescentes nos espaços 

de controle social.  

 

3. Garantir o acesso a 

participação de crianças e 

adolescentes (em situação de 

rua e acolhimento) na 

elaboração dos planos político 

pedagógico das escolas. 

Crianças e 

adolescentes com 

direito a participação 

efetiva nas escolas 

Maior número de alunos 

com participação nas ações 

pedagógicas das escolas. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

Sec. de 

Educação 

Gestores 

escolares 

AVANÇOS – Não houve avanço, não existe 

essa participação. 

FRAGILIDADES – Fragilidade de 

metodologia atrativa na escola; 

- Pouco interesse da gestão em incluir 

crianças e adolescentes na elaboração do 

PPP; 

 PROPOSTAS - Promover o acesso e 

integração das crianças e adolescentes em 

situação de rua à escola; 

Formação do corpo docente e comunidade 

escolar, referente às crianças e adolescentes 

em situação de rua. 
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4. Sensibilizar os conselhos 

setoriais para a importância 

do conceito do 

protagonismo infanto-

juvenil. 

Maior participação juvenil na 

elaboração e 

acompanhamento das 

diversas políticas setoriais 

(Garantir os direitos 

fundamentais (moradia, 

saúde, educação, convivência 

familiar, respeito, dignidade, 

profissionalização, lazer, 

liberdade de expressão e 

direito de ir e vir) 

Protagonismo infanto-

juvenil definido como 

eixo das políticas, planos 

e editais de projetos dos 

conselhos setoriais. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

COMDICA 

CMAS 

Conselho de 

Educação 

Conselho de 

Saúde; 

Fórum DCA 

 FOSCAR  

Conselho da 

juventude 

AVANÇOS – Houve sensibilização; 

FRAGILIDADES – Ainda não foi 

atingida a meta; 

PROPOSTAS – Foscar e conselho da 

juventude realizar sensibilização 

periódica nos demais conselhos 

setoriais. 

 

 

 

5. Monitoramento e 

Avaliação das ações 

desenvolvidas com crianças 

e adolescentes em situação 

de rua e todos os espaços 

que atuam com esse 

público. 

 

 

 

 

Qualificação das Ações 

desenvolvidas 

 

Equilíbrio na 

qualidade das ações 

com boas práticas 

contínuas e 

apresentadas. 

Ação 

Permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

COMDICA 

MP  

ONG´s 

Sec. de 

Desenvolvimento 

Econômico 

AVANÇOS – Houve monitoramento 

apenas nas instituições financiadas. 

FRAGILIDADES – Não há integração 

entre as instituições; 

Insuficiência do monitoramento. 

PROPOSTAS – Abranger o 

monitoramento às instituições não 

financiadas; 

Exigir a eficácia do monitoramento 

pelos órgãos responsáveis. 
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EIXO 4: PREVENÇÃO 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESP. DESTAQUES DE AVANÇOS, 

FRAGILIDADES E PROPOSTAS 

(2017) 

1. Levantamento atualizado de 

diagnóstico da população em 

situação de rua. 

 

Obtenção de um 

diagnóstico atualizado da 

população de rua na 

cidade do Recife. 

Número de crianças, 

adolescentes e suas 

famílias em situação 

de rua na cidade do 

Recife. 

Curto (março de 

2010 a março 

2012). 

SAS SDSCJ 

IASC (Secretaria) 

 

 

AVANÇOS – Existe um 

levantamento individual das 

instituições;  

FRAGILIDADES – Ausência de 

dados precisos; 

PROPOSTAS – Realizar em caráter 

de urgência o levantamento desse 

diagnóstico;  

 

2. Articulação das políticas 

intersetoriais (saúde, educação, 

esporte e lazer) para 

fortalecimento da rede de 

atendimento às crianças, 

adolescentes e famílias em 

situação de rua. 

  

Políticas públicas 

intersetoriais articuladas e 

integradas no 

atendimento às famílias. 

Número de instâncias 

governamentais 

articuladas para o 

atendimento às 

famílias, exemplo: 

secretaria Saúde e 

Assistência Social.  

Ação 

permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

SAS/CRAS  

IASC (Secretaria) 

Secretaria de Saúde, 

Secretaria de 

Educação, Esporte e 

Lazer 

AVANÇOS – Existência de fórum e 

reunião de rede; 

FRAGILIDADES – Insuficiência de 

participação do setor 

governamental e sociedade civil; 

Integração entre as entidades de 

forma insipiente; 

PROPOSTAS – Criação de grupo de 

trabalho intersetorial. 
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3. Acompanhamento às 

famílias em situação de 

vulnerabilidade social e/ou em 

situação de rua. 

 

Famílias assistidas 

integralmente com o 

objetivo de estimular sua 

autonomia e participação 

social. 

Número de famílias 

em situação de rua 

acompanhadas pelo 

CRAS/IASC 

(Secretaria) 

Ação 

permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

SAS/CRAS e IASC 

(Secretaria) 

AVANÇOS – Existe 

acompanhamento. 

FRAGILIDADES – Insuficiência de 

equipe técnica para 

acompanhamento. 

PROPOSTAS – Aumento da equipe 

técnica através de concurso público; 

Capacitação continuada para equipe 

técnica. 

 

4. Fortalecimento e qualificação 

dos espaços socioeducativos 

da rede socioassistencial 

(ONG´s e IASC(Secretaria)) e 

implantação de novos 

equipamentos de atração do 

IASC(Secretaria) por RPA. 

Redução no número de 

crianças e adolescentes 

em situação de risco nas 

ruas. 

Número de crianças e 

adolescentes 

atendidos nos 

espaços 

socioeducativos. 

Médio (março 

de 2010 a março 

de 2014). 

COMDICA 

SAS SDSCJ 

IASC(Secretaria) 

AVANÇOS – Articulação com 

espaços de lazer. 

FRAGILIDADES – Espaços de lazer 

são excludentes a crianças e 

adolescentes em situação de rua. 

PROPOSTAS – Fiscalização dos 

recursos destinados para os espaços 

socio-educativos;  

Requalificação desses espaços; 

Cobrar da prefeitura e do governo 

do estado o prazo de entrega das 

obras de reforma dos espaços. 
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5. Criação e fortalecimento dos 

espaços públicos para o 

desenvolvimento das 

atividades de esporte, cultura e 

lazer para crianças e 

adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. 

Maior número de crianças 

e adolescentes em 

espaços públicos que 

ofereçam atividades de 

esporte, cultura e lazer. 

Número de 

atividades de esporte, 

cultura e lazer nos 

espaços públicos de 

convivência. 

Ação 

Permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

Secretaria de 

Educação, 

Esporte e Lazer. 

AVANÇOS - Implantação do COMPAZ 

e academia da cidade. 

FRAGILIDADES – Número de espaços 

reduzidos, tornando dificultoso o 

acesso. 

PROPOSTAS – cobranças de prazo para 

conclusão de espaços em reforma; 

Criação de novos espaços; 

Capacitação dos profissionais atuantes 

nos espaços públicos. 

 

6. Promover encontros com as 

ONG´s que atuam com crianças 

e adolescentes em situação de 

rua. 

Monitoramento e 

avaliação das ações 

desenvolvidas pelas 

ONG´s que atuam na 

cidade do Recife. 

Número de ONG´s 

articuladas no 

monitoramento e 

avaliação das ações 

desenvolvidas. 

Ação 

Permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

COMDICA AVANÇOS – Existem reuniões 

específicas das ONGs com a 

comunidade. 

FRAGILIDADES – Insuficiência de 

encontros entre as ONGs. 

PROPOSTAS – Potencializar os 

encontros entre ONGs. 
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7. Promover ações articuladas 

visando priorizar a inserção de 

famílias com crianças e 

adolescentes em situação de 

rua em programas e projetos 

de qualificação profissional e 

geração de trabalho e renda. 

 

Estímulo à autonomia e 

participação social das 

famílias com crianças e 

adolescentes em situação 

de rua. 

Número de famílias 

participantes em 

programas e projetos 

de qualificação 

profissional e geração 

de trabalho e renda. 

Ação 

Permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

SAS/CRAS e  

Secretaria de 

Ciências, Tecnologia 

e Desenvolvimento 

Econômico 

AVANÇOS – Existem cursos de 

profissionalização. 

FRAGILIDADES – Exigência de 

escolaridade na maioria dos cursos; 

Linguagem inapropriada para o 

aprendizado dos educandos. 

PROPOSTAS – Acompanhamento 

em longo prazo, observando o 

potencial das famílias para a sua 

qualificação; 

Ampliação do projeto EJA para 

envolvimento das famílias. 

 

8. Elaboração e implementação 

de um projeto piloto em 

comunidade escolhida com 

alto grau de vulnerabilidade 

social (sugestão: Pilar). 

Direcionar a atuação das 

instâncias governamentais 

e não-governamentais no 

atendimento à população 

em situação de rua da 

comunidade escolhida. 

Propostas sugeridas 

neste plano 

implementadas numa 

comunidade. 

Ação 

Permanente 

(março de 2010 

a março de 

2020). 

SAS SDSCJ /IASC 

(Secretaria) 

ONG´s 

AVANÇOS – Houve avanço. 

FRAGILIDADES – Falta de 

informações concretas sobre o 

projeto. 

PROPOSTAS – Monitoramento e 

avaliação das atividades do projeto 

pilar tendo como intuito a 

ampliação do projeto. ( papelão). 
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9. Aumento do quantitativo de 

CRAS por RPA com ampliação 

das equipes. 

Maior N° de famílias com 

garantia de atendimento 

na Proteção Social Básica. 

N° de famílias 

atendidas 

N° de ações 

realizadas 

Médio (março 

de 2010 a março 

de 2014). 

SAS SDSCJ AVANÇOS – Não houve o aumento 

do quantitativo de CRAS e de suas 

equipes. 

FRAGILIDADES – Quantitativos de 

CRAS insuficiente. 

PROPOSTAS – Aumentos 

significativo das unidades e equipe 

técnica. 

 

 

EIXO 5: FORMAÇÃO 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESP. 

DESTAQUES DE AVANÇOS, 

FRAGILIDADES E PROPOSTAS 

(2017) 

1. Promover formação 

continuada voltada aos 

profissionais que trabalham 

com famílias em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco 

social. 

Profissionais mais capazes 

de atuar no contexto 

familiar com vistas à 

reinserção social da 

criança e do adolescente. 

N° de capacitações 

realizadas 

N° de participantes 

Ação 

permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

IASC 

ONGs 

COMDICA 

AVANÇOS – Maior avanço sobre 

reintegração familiar, implementação do 

projeto redes sobre o uso de drogas para 

pessoas com vulnerabilidade. 

FRAGILIDADES – Falta de um efetivo 

plano estratégico de convivência familiar 

e comunitária. 

PROPOSTAS – Reuniões e cursos de 

capacitação para os profissionais da área, 

formação continuada de governo e 

sociedade civil. 
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 2. Sensibilizar os 

conselheiros setoriais para 

a importância da prática 

do protagonismo infanto-

juvenil. 

Protagonismo infanto-juvenil 

definido como eixo das 

políticas, planos e editais de 

projetos dos conselhos 

setoriais. 

Números de 

encontros realizados. 

Quantidade de 

material de 

divulgação 

confeccionado e 

distribuído. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

COMDICA. 

Conselho de 

Assistência, 

Conselho de 

Educação 

Conselho de Saúde 

Fórum DCA 

FOSCAR 

AVANÇOS – jovens ocupando cargos 

importantes, por exemplo, em conselho 

tutelar. 

FRAGILIDADES – Falta de uma união 

maior dos setores envolvidos na causa. 

PROPOSTAS – Órgãos envolvidos 

trabalharem em conjunto para melhoria 

dos resultados, conselho municipal e 

estadual ter participação dos menores. 

 

3. Garantir formação para 

educadores sociais de rua 

e de casa de acolhida 

numa perspectiva de 

fortalecimento do 

protagonismo infanto-

juvenil e dos direitos da 

criança e do adolescente. 

Profissionais empoderados 

do seu papel e na temática do 

protagonismo. 

Ter espaços de capacitação; 

Número de 

Educadores Sociais 

capacitados a cada 02 

(dois) anos 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 à março 

de 2020). 

Gerência de 

Formação e 

qualificação do 

IASC,  

Sec. Assistência  

ONGs 

Movimento 

Nacional de 

Meninos e Meninas 

de Rua-PE 

AVANÇOS – Encontro nacional de 

educadores sociais. 

FRAGILIDADES – Muitos educadores 

ainda não se dedicam o suficiente, pouco 

reconhecimento do educador social, falta 

de clareza da atividade do educador 

social. 

PROPOSTAS – Acompanhamento e 

aperfeiçoamento para que o educador 

transforme as crianças e adolescentes 

vulneráveis. 
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4. Formação político-

pedagógica para crianças e 

adolescentes em situação de 

rua e acolhida na perspectiva 

do exercício do 

protagonismo infanto-

juvenil. 

Crianças e adolescentes 

conscientes dos seus 

direitos de cidadania. 

Um encontro anual 

de crianças e 

adolescentes em 

situação de rua e 

acolhida. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

Gerência de 

Protagonismo 

Infanto-Juvenil  

Gerência de Alta e 

Média 

Complexidade na 

área da Criança e 

do Adolescente, , 

MNMMR-PE 

FOSCAR. 

AVANÇOS – Não houve avanço. 

FRAGILIDADES – Não ter acontecido o 

encontro anual de criança e adolescentes 

na situação de rua, falta de um flexibilidade 

do poder legislativo para escutar as 

propostas e pedidos de crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade. 

PROPOSTAS – Fortalecimento das ONGs 

para o auxílio das crianças e adolescentes 

em situação de rua. 

 

5. Promover a formação 

continuada dos educadores 

sociais que trabalham 

diretamente com 

crianças/adolescentes em 

situação de rua. 

Profissionais qualificados 

para o atendimento à 

população em situação de 

rua. 

Número de 

profissionais 

capacitados. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

Entidades que 

atuam com 

crianças/ 

adolescentes em 

situação de rua 

IASC 

AVANÇOS - Fortalecimento do educador 

social como profissão importante para 

sociedade. 

FRAGILIDADES – Distancia entre a 

educação popular com a educação nas 

escolas, para que ambos sejam 

fortalecidos. 

PROPOSTAS – Integrar o educador social 

com a comunidade antes de realizar a 

abordagem com a criança e adolescente 

vulnerável, educador popular ficar 

integrado com as ONGs. 
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6. Seminário para os Atores 

do Sistema de Garantia de 

Direitos sobre a atenção a 

Criança e Adolescente em 

Situação de Rua. 

Profissionais qualificados 

para o atendimento à 

população em situação de 

rua. 

Número de 

profissionais 

capacitados. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

COMDICA 

SAS Articulando 

com outras 

Secretarias 

AVANÇOS – vários seminários sendo 

realizados para os atores de garantia de 

direito. 

FRAGILIDADES – A sociedade como um 

todo não tem as garantias de direitos 

respeitado, falta de uma divulgação e 

acesso. 

PROPOSTAS – Ampliar a formação para  o 

sistema de garantia como todo, conselho 

tutelar, MP, escolas etc. 

 

7. Garantir a formação 

continuada em orçamento 

público para conselheiros 

setoriais, tutelares, de direito, 

agentes públicos e 

trabalhadores das ONGs. 

Profissionais qualificados 

para o atendimento à 

população em situação de 

rua. 

Número de 

profissionais 

capacitados. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

COMDICA 

SAS Articulando 

com outras 

Secretarias 

AVANÇOS - Não houve avanço. 

FRAGILIDADES – Falta de formação dos 

educadores sociais e fornecer uma 

capacitação continuada. 

PROPOSTAS – Realização de capacitação 

continuada de orçamento público. 
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8. Proposta – Formação 

continuada para os atores 

do sistema de segurança e 

justiça sobre a proteção 

especial de crianças e 

adolescentes em situação 

de rua. 

Atores do Sistema de 

Segurança de Justiça 

sensibilizados e formados 

no campo da proteção 

especial de crianças e 

adolescentes. 

Número de atores do 

sistema de segurança 

de justiça 

sensibilizados. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

SAS/IASC 

articulando com 

ONG`s  

Atores do SSJ. 

AVANÇOS – O MP tem acompanhado o 

trabalho realizado e planejamento das 

ONGs para criança e adolescentes em 

situação de rua. 

FRAGILIDADES – Distância e falta de 

diálogo entre educadores sociais e órgãos 

de segurança e justiça. 

PROPOSTAS – Maior aproximação do 

poder judiciário com ONGs e educadores 

sociais. 

 

EIXO 6: COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESP. 

DESTAQUES DE AVANÇOS, FRAGILIDADES 

E PROPOSTAS 

(2017) 

1. Seminário de 

lançamento do plano. 

 

Dar visibilidade ao plano. Seminários realizado 

com participação de 

14 COMDICA e o 

CEDCA-PE. 

Outubro 2009 COMDICA AVANÇOS – Já existe o plano. 

FRAGILIDADES – Após 7 anos ainda está 

sendo discutido falhas e êxitos.  

PROPOSTAS – Todos os planos devem ter o 

monitoramento periódico. 
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2. Criar e articular um fórum 

permanente de 

organizações 

governamentais e não 

governamentais para o 

enfrentamento a situação 

de rua. 

Articulação entre as 

entidades e os serviços 

públicos para discutir e 

pensar encaminhamentos 

para o enfrentamento a 

situação de rua. 

Atas das reuniões 

mensais do 

Fórum. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

COMDICA AVANÇOS – Não houve. 

FRAGILIDADES – Fórum da população de rua 

foi descontinuado. 

PROPOSTAS – Voltar a fórum da população 

de rua, realizar uma formação acadêmica ou 

técnica da população de rua. 

 

3. Fazer um mapeamento 

dos serviços 

governamentais e não 

governamentais voltados à 

população de rua. 

Ter uma visão clara da rede 

de proteção a população de 

rua, facilitando 

encaminhamentos e 

otimização de ações. 

Mapeamento 

realizado e 

disponibilizado no 

site da PCR. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

Secretaria 

Assistência 

IASC 

Sec. DHSC 

Sec. Saúde 

Sec. Educação 

Sec. Emprego 

Sec. Habitação 

Sec. Cultura 

COMDICA 

AVANÇOS – Não houve. 

FRAGILIDADES – Não tem publicidade 

suficiente para que os educadores sociais 

possam ter facilidade de informar a situação 

de um devido lugar. 

PROPOSTAS – Um estudo maior e dados 

mais exatos para que possam existir um 

parâmetro e planejamento na causa. 
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4. Desenvolver pesquisa 

sobre a situação de rua. 

Ter dados atualizados sobre 

a situação de rua para 

nortear políticas públicas e 

estratégias de ações 

voltadas à população de 

rua. 

Pesquisas realizadas 

periodicamente e 

dados 

disponibilizados no 

site da PCR. 

Ação 

Permanent

e (março de 

2010 a 

março de 

2020). 

IASC 

Ruas e Praças 

Pequeno Nazareno 

CPP 

Pé no Chão 

Jocum 

AVANÇOS – Não houve 

FRAGILIDADES – Não comunicação de 

ONGs com o governo. 

PROPOSTAS – Realizar um mapeamento 

detalhado de pessoas em situação de rua 

de acordo com idade, etnia, etc. 

 

5. Articulação com outros 

municípios de Pernambuco 

para a criação de um pacto 

estadual de enfrentamento 

a situação de rua de 

crianças e adolescentes. 

As crianças e adolescentes 

serem atendidos em seus 

municípios de origem e 

envolver o estado no 

atendimento da juventude 

em situação de rua. 

Desenvolvimento de 

um plano estadual de 

enfrentamento a 

situação de rua, 

assinado pelos 

prefeitos dos 

municípios. 

Outubro 2009 COMDICA 

articulando 

com CEDCA e 

Conselhos de 

outros 

municípios. 

AVANÇOS – Foi realizado através do fórum 

metropolitano. 

FRAGILIDADES – descontinuidade do fórum 

metropolitano onde foi parado em 2014. 

PROPOSTAS – volta da realização do fórum e 

fortalecer a articulação entre municípios. 

 

6. Implementar e divulgar  

campanhas educativas 

permanentes a exemplo da: 

Doação Cidadã. 

 

Sensibilizar a sociedade 

para sua responsabilidade e 

diminuir a atração à rua pela 

a esmola. 

Peças publicitárias 

feitas e distribuídas 

Campanhas 

realizadas. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

Sec. 

Assistência 

IASC 

COMDICA 

Pequeno 

Nazareno 

Fórum DCA 

AVANÇOS – não houve. 

FRAGILIDADES – Campanhas esporádicas 

apenas em períodos festivos. 

ROPOSTAS – Existir um plano para 

campanhas contínuas para que possa atingir 

toda sociedade. 
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7. Promoção de encontros 

com atores governamentais 

e não governamentais para 

avaliação, reordenamento 

da política de atendimento 

à criança e ao adolescente 

em situação de rua. 

Equipes mais capazes de 

atuar em rede. 

Número de 

encontros 

realizados. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

COMDICA  

Entidades da Rede 

AVANÇOS – Não houve. 

FRAGILIDADES – Não existe comunicação 

entre os setores competentes. 

PROPOSTAS – Criação de uma rede de 

comunicação para que exista melhoria e que 

seja agilizado encaminhamentos de crianças e 

adolescente em situação de rua para os 

devidos lugares de acordo com caso 

específico. 

 

8. Realizar campanhas de 

sensibilização que 

provoque a reflexão da 

sociedade sobre os danos 

da negligencia, exploração 

sexual, trabalho infantil, uso 

de álcool e outras drogas 

por crianças e adolescentes 

em situação de rua. 

Sociedade mais 

receptiva as ações de 

proteção integral 

propostas pelo Plano 

Municipal. 

Número de 

campanhas 

realizadas. 

Ação 

Permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos  

SAS 

IASC 

COMDICA 

Ministério Público, 

Secretaria de Saúde,  

Empresas de 

Comunicação 

AVANÇOS – Não houve avanço. 

FRAGILIDADES – Falta de uma continuidade 

em campanhas educativas para que atinja 

toda sociedade e mostre os aspectos de risco 

para crianças e adolescentes em situação de 

rua, assim mostrando toda dificuldade e 

vulnerabilidade. 

PROPOSTAS - Exista uma campanha 

periódica para que a sociedade fique, que o 

Comdica tenha participação mais efetiva 

nessas ações, estabelecer coordenação entre 

as ações, definir estratégia para conseguir o 

resultado das campanhas. 
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EIXO 7: ORÇAMENTO 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESP. 

DESTAQUES DE AVANÇOS, 

FRAGILIDADES E PROPOSTAS 

(2017) 

1. Assegurar a inserção 

de todas as ações deste 

Plano Municipal nos 

Planos Plurianuais (PPA), 

nas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e 

nas Leis Orçamentárias 

Anuais (LOA). 

Instrumentos de 

planejamento e gestão 

do orçamento público 

asseguram os recursos 

financeiros suficientes 

para a implantação e 

implementação de 

todas as ações 

previstas. 

Ações intersetoriais 

previstas no Plano 

efetivamente 

implementadas no 

período. 

PPA – 2010/ 

2017 

PPA – 2018/ 

2222 

LDO/ LOA – 

2009-2019 

COMDICA 

Câmara Municipal 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de 

Educação 

Secretaria de 

Assistência Social 

Secretaria de 

Direitos Humanos 

Fórum DCA Recife 

AVANÇOS – Não houve avanços. 

FRAGILIDADES – Falta de diálogo e 

transparência. 

PROPOSTAS 

- Garantir orçamento, não apenas do 

fundo municipal da criança e do 

adolescente, mas de todas as políticas 

setoriais eu tenham ações destinadas a 

criança e o adolescente.  

- Criação de comitê de monitoramento, 

do planejamento e da execução 

orçamentária composto por COMDICA 

(sociedade civil e governo) fórum DCA, 

ministério público e conselhos 

tutelares.  

- Publicização on line detalhada dos 

recursos disponíveis no FMCA.  
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2. Ampliar os 

investimentos públicos 

nas políticas de 

educação, lazer, esporte 

e cultura nas 

comunidades de origem 

com índices elevados de 

crianças e adolescentes 

em situação de rua. 

Redução do número 

de crianças e 

adolescentes em 

situação de rua 

oriundas dessas 

comunidades. 

 

Redução anual de 

20% no número de 

crianças e 

adolescentes em 

situação de rua 

oriundas dessas 

comunidades. 

 

Reinserção escolar e 

comunitária das 

crianças e 

adolescentes em 

situação de rua. 

Ação Permanente 

(março de 2010 a 

março de 2020). 

COMDICA 

Câmara Municipal 

Secretaria de Educação 

Secretaria de Esporte e Lazer 

Secretaria de Cultura 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Assistência 

Social 

Secretaria de Direitos 

Humanos 

Fórum DCA Recife 

AVANÇOS - Não houve avanços. 

FRAGILIDADES – Redução dos 

recursos. 

PROPOSTAS: 

- Fomentar o financiamento de 

programas / projetos ofertados 

nas comunidades.  

- Descentralizar os serviços 

ofertados centrados nos COMPAZ. 
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3. Ampliar o aporte de 

recursos do FMCA para 

projetos de prevenção e 

atenção a crianças e 

adolescentes em 

situação de rua. 

Maior oferta de 

programas e 

serviços 

especializados na 

rede de 

atendimento a 

crianças e 

adolescentes em 

situação de rua. 

Redução do número 

de crianças e 

adolescentes em 

situação de rua. 

Ampliar anualmente 

em 20% o número 

vagas nos programas 

e serviços de 

prevenção e atenção 

a crianças e 

adolescentes em 

situação de rua. 

 

Redução anual de 

20% no número 

global de crianças e 

adolescentes em 

situação de rua. 

Ação Permanente 

(março de 2010 a 

março de 2020). 

COMDICA 

Câmara Municipal 

Secretaria de Educação 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Assistência 

Social 

Secretaria de Direitos 

Humanos  

Fórum DCA Recife 

AVANÇOS - Não houve avanços. 

FRAGILIDADES 

- Falta de visibilidade dos recursos 

disponíveis para o FMAS; 

- Redução anual dos 

investimentos para a política de 

atendimento da criança e do 

adolescente.  

PROPOSTAS 

- Ampliação do investimento na 

politica de atenção da criança e do 

adolescente. 
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4. Mobilizar recursos 

financeiros para 

melhorar a comunicação 

para garantir a proteção 

dos direitos 

fundamentais da criança 

e do adolescente. 

  

Maior engajamento da 

sociedade na proteção 

dos direitos da criança 

e do adolescente. 

Reduzir 

anualmente em 

10% o número de 

violações dos 

direitos da criança 

e do adolescente 

no município. 

Ação Permanente 

(março de 2010 a 

março de 2020). 

COMDICA 

Câmara Municipal 

Secretaria de Educação 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de 

Assistência Social 

Secretaria de Direitos 

Humanos 

Fórum DCA Recife 

AVANÇOS - Não houve avanços. 

FRAGILIDADES 

- Falta de política educativa para a 

mudança de paradigma na perspectiva 

da proteção integral.  

PROPOSTAS 

- Garantir recursos para campanhas e 

ações continuadas para dar visibilidade 

ao ECA e ao sistema de garantia de 

direitos.  
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5. Realizar audiências 

públicas anuais na 

Câmara Municipal do 

Recife para discutir a 

execução das ações 

previstas neste Plano 

Municipal. 

Ampliar a participação 

e o engajamento dos 

diversos atores no 

monitoramento e 

avaliação do plano.  

Aumentar o 

número de atores 

envolvidos com a 

implementação do 

plano. 

Ação Permanente 

(março de 2010 a 

março de 2020). 

COMDICA 

Câmara Municipal 

Ministério Público 

Fórum Municipal DCA 

AVANÇOS - Não houve avanços. 

FRAGILIDADES 

- Não realização das audiências 

periodicamente.  

PROPOSTAS 

- Realizar audiências públicas na Câmara 

Municipal do Recife para discutir a 

execução das ações previstas neste 

Plano Municipal; 

- Que esta ação 5 (cinco), seja deslocada 

para o eixo 8.  
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EIXO 8: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESP. 

DESTAQUES DE AVANÇOS, 

FRAGILIDADES E PROPOSTAS 

(2017) 

1. Realizar um diagnóstico 

das condições das crianças e 

adolescentes em situação de 

rua no Recife identificando 

causas; fatores de 

vulnerabilidade e risco social, 

que levam as crianças e 

adolescentes as ruas, ou em 

situação de rua. 

Diagnóstico realizado 

e divulgado nos 

Órgãos competentes. 

Identificação dos 

fatores que levam 

crianças e 

adolescentes em 

situação de rua. 

Resultado do 

diagnostico, fatores 

identificados. 

Nº de crianças e 

adolescentes em 

situação de rua. 

Evasão escolar. 

Curto (março 

de 2010 a 

março de 

2012). 

COMDICA 

articulando com 

Secretaria de 

Assistência Social 

Secretaria de 

Direitos Humanos e 

Segurança Cidadã 

Universidades. 

AVANÇOS – GT de risco, grupo criado em 

2016 com a finalidade de unir a rede 

(CREAS, CRAS, conselho tutelar, saúde e 

educação)  

FRAGILIDADES  

- Não alimentação do sistema – SIPIA. 

PROPOSTAS: 

- Atualizar os responsáveis: IFs, secretaria de 

educação e saúde e manter o COMDICA 

como articulador; 

- Incluir os servidores da saúde em sentido 

amplo; 

- Informatização dos serviços em rede 

como sinalização para a parte de 

atendimento integral; 
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- Utilizar as informações do CadÚnico, para 

levantamento sócio demográfico do perfil 

dos usuários. 
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2. Realizar um levantamento 

das ações de enfrentamento 

desenvolvidas junto as 

crianças e adolescentes em 

situação de rua na Cidade do 

Recife. 

Levantamento 

realizado e divulgado 

nos órgãos 

competentes. 

Resultados do 

levantamento. 

Curto (março 

de 2010 a 

março de 

2012). 

Secretaria de 

Assistência Social  

Secretaria de 

Direitos Humanos e 

Segurança Cidadã 

COMDICA 

AVANÇOS - não houve avanços. 

FRAGILIDADES  

- Ausência de informações sob as ações 

desenvolvidas para crianças e adolescentes.  

PROPOSTAS  

- Manter a secretaria de desenvolvimento 

social, juventude, políticas sobre drogas e 

direitos humanos e o COMDICA.  

- Incluir como responsáveis as demais 

políticas públicas.  

- Potencializar a ação da vigilância sócio 

assistencial.  
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3. Promover a avaliação e 

monitoramento participativo 

anual do plano municipal. 

Diversos encontros de 

avaliação do plano 

com a participação dos 

responsáveis pela sua 

execução. 

Nº de eventos de 

avaliação e 

monitoramento 

realizados 

Nº de entidades e 

eixos participantes 

da avaliação e 

monitoramento.  

Ação 

permanente 

(março de 

2010 a março 

de 2020). 

COMDICA 

Secretaria de 

Assistência Social. 

Secretaria de 

Direitos Humanos e 

Segurança Cidadã 

AVANÇOS - não houve avanços. 

FRAGILIDADES  

- Não houve monitoramento e avaliação 

durante 8 (oito) anos. 

PROPOSTAS 

- Incluir como responsáveis as demais 

políticas públicas (turismo, cultura, 

educação, saúde, demais); 

- Fortalecer o diálogo com a sociedade civil.  
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Avaliação 2017 -    Plano Municipal de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes do Recife   
 

EIXO 1: ATENDIMENTO INTEGRAL 
 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESPONSÁVEL DEVOLUTIVAS 
(2017) 

1. Criação de unidade de acolhida para 
crianças e adolescentes drogaditos 
dentro e fora do âmbito urbano, com 
atendimento adequado para este público 
e sua família. 

Crianças e adolescentes tendo garantida 
de acolhida em espaço protegido distante 
do ambiente de risco, utilizando a rede 
local de serviços.  

N° de unidades criadas 
N° de participantes e Nº de consórcios 
firmados 

Médio (março de 2010 à março de 2014). IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Não foram criadas Unidades com o perfil 
exclusivo para crianças e adolescentes 
usuários de drogas. Quando esse público 
encontra-se também em situação de rua 
é acolhido em uma das duas Casas de 
Acolhimento ligadas à SDSJPDDH. 

Governo Estadual Cursos e palestras nas Unidades 
Militares, TJPE, CEFOSPE 

Outros municípios Não foram enviados dados 

ONGs Segundo o Grupo Ruas e Praças: 
Semanalmente no sitio capim de cheiro 
com 2 educadores e 10 beneficiários(as) 
com atividades  pedagógica esportivas 
lúdicas e culturais 

2. Priorização do atendimento às famílias 
das crianças e adolescentes em situação 
de rua nos programas assistenciais. 

Famílias inseridas em Programas de 
enfrentamento da pobreza com maior 
capacidade de exercer sua função 
protetiva. 

N°. de famílias inseridas nos programas 
de enfrentamento à pobreza executados 
pelos CRAS e outros. 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

CRAS O indicador mencionado não tem como 
ser mensurado pelo CRAS uma vez que 
o único Programa de Enfrentamento a 
Pobreza existente atualmente é o 
Programa Bolsa Família cuja execução 
não é de responsabilidade do serviço. O 
mesmo é um Programa Federal com 
controle de concessão pelo Ministério do  
Desenvolvimento Social. O CRAS apenas 
realiza o encaminhamento para 
cadastramento no Cadúnico visando o a 
acesso a vários Programas, inclusive o 
acima citado.  
 
Sobre a ação, a priorização do 
atendimento depende das informações 
prestadas pelos usuários no ato do 
cadastro referente à sua condição. Existe 
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no Cadúnico um campo “Pessoa em 
situação de Rua” que  possibilita a 
priorização desse público pelo Ministério 
para inclusão nos Programas.  
 
As famílias com crianças e adolescentes 
em situação de rua atendidas pelos 
serviços especializados podem ser 
encaminhadas para o cadastramento no 
Cadúnico atualmente presente em todos 
os CRAS do Recife e na Central de 
Atendimento.  
 
A mensuração do indicador pode ser 
fornecida Vigilância Socioassistencial. 

    Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

IASC Crianças e adolescentes que encontram-
se em situação de rua e necessitam de 
acolhimento, recebem proteção integral 
em uma das Casas de Acolhimento 
ligadas à SDSJPDDH. 

ONGs Semanalmente nos encaminhamentos 
sócio familiar com 3 profissionais da área 

3. Reordenamento das instituições de 
acolhimento conforme o Plano Nacional 
de Convivência Familiar e Comunitária 
(adequação do espaço físico, do n° de 
atendidos, articulação com o Sistema de 
Garantia, implantação de casas lares, 
programas de adoção, plano de 
reintegração familiar). 

Consolidar o modelo de acolhimento 
TEMPORÁRIO em unidade semelhante à 
residência que garanta privacidade e 
atendimento personalizado em pequenos 
grupos. 

N° de instituições adequadas ao modelo 
reordenado. 

Médio (março de 2010 à março de 2014). IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Para atender a demanda do município, a 
SDSJPDDH firmou convênio com: 
 1. A ONG Aldeias Infantis em 2014 para 
acolhimento de 27 crianças e 
adolescentes vítimas de violência 
doméstica em 3 casas lares; 
2. A ONG Pequeno Nazareno em 2015, 
para acolhimento de 20 crianças em 
situação de rua em 2 casas lares; 
3.  5 ONGS que atendem crianças e 
adolescentes vítimas de violência na 
modalidade de acolhimento institucional 

ONGs Não realizada 

COMDICA De acordo com a relação dos abrigos 
registrados no COMDICA em 2007 o 
número de instituições são 11. 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

Poder Judiciário Não obtivemos dados 

Conselhos Tutelares Não obtivemos dados 
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Ministério Público de Pernambuco Não obtivemos dados 

4. Criação de planos de preparação para 
autonomia de adolescentes e jovens 
abrigados. 
Usuários mais capazes de atuar 
socialmente (fazer uso dos equipamentos 
sociais, capazes de atuar no mundo do 
trabalho) 

Usuários mais capazes de atuar 
socialmente (fazer uso dos 
equipamentos sociais, capazes de atuar 
no mundo do trabalho. 

N° de casos exitosos 
N° de participantes nos planos de 
autonomia 
 

Médio (março de 2010 à março de 2014). IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

A Rede de criança e adolescente está 
revisando os Projetos Político 
Pedagógicos das Unidades de 
acolhimento e deve incluir essa ação nas 
suas atividades 

ONGs Conforme o Pequeno Nazareno: A 
Instituição realizou oficinas de formação e 
dois Seminários voltados para 
capacitação de profissionais que 
trabalham diretamente com as crianças, 
adolescentes e suas famílias, com a 
presença de representantes de outras 
Organizações públicas, privadas e 
trabalhadores da Rede de proteção. 

5. Promoção de formação voltada aos 
profissionais de instituições de 
acolhimento para qualificar o trabalho 
com famílias. 
Profissionais mais capazes de atuar no 
contexto familiar com vistas à reinserção 
social da criança e do adolescente. 

Profissionais mais capazes de atuar no 
contexto familiar com vistas à 
reinserção social da criança e do 
adolescente 

N° de capacitações realizadas 
N° de participantes 

Ação permanente de curto prazo a cada 
02 anos. 

IASC/ GERÊNCIA DE PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL DA ALTA 
COMPLEXIDADE 

 Está em andamento uma formação para 
as duas Unidades de Acolhimento que 
atendem crianças e adolescentes em 
situação de rua, com o objetivo de refletir 
a respeito do acolhimento e das 
problemáticas que envolvem o perfil 
atendido. 

ONGs Não realizada 

COMDICA Não houve formação neste período. 

6. Desenvolvimento de mecanismos de 
proteção às crianças e adolescentes que 
estão nas ruas visando a contenção de 
situação de exploração focados no 
trabalho em rede. 
- Contenção da situação de exploração 
(Sexual e trabalho infantil das Crianças e 
Adolescentes visando trabalho em rede e 
monitorando os mecanismos de 
proteção). 
Atores do Sistema de Garantia de Direitos 
e profissionais da área protetiva mais 
comprometidos com a resolutividade dos 
casos. 

Atores do Sistema de Garantia de 
Direitos e profissionais da área 
protetiva mais comprometidos com a 
resolutividade dos casos.  

N° de ações realizadas 
N° de participantes envolvidos 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

As crianças e adolescentes que 
encontram-se em situação de rua e 
exploração sexual ou trabalho infantil que 
necessitam de acolhimento, pois os 
vínculos familiares estão rompidos ou 
muito fragilizados são atendidos em uma 
das casas de acolhimento da 
SDSJPDDH. 

ONGs Segundo o Pequeno Nazareno: Em 
parceria com a Fundação ABRINQ, 
realizou-se um Projeto com foco na 
prevenção à violência doméstica e sexual 
e desenvolveu projetos conveniados ao 
COMDICA , no âmbito da promoção de 
direitos ao público em situação de rua, 
dentro desse período. 

Conselhos Tutelares Não realizada 
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GPCA Os casos são encaminhados pela rede 
para a equipe do PAEFI, a qual inicia o 
acompanhamento realizando as 
articulações necessárias junto a rede de 
atendimento para sanar as violações 

Ministério Público de Pernambuco Não obtivemos dados 

Polícia Militar de Pernambuco Fiscalização em pontos comerciais, 
desenvolvidas diretamente com o 
NUDIJ/TJPE e Ministério Público: 
Operação conjunta com fiscais do NUDIJ 

Poder Judiciário Não obtivemos dados 

7. Implantação de 01 CREAS por RPA. 
Usuários em situação de risco pessoal ou 
social com melhor oportunidade de 
acompanhamento dos seus casos. 

Usuários em situação de risco pessoal 
ou social com melhor oportunidade de 
acompanhamento dos seus casos 

N° de casos acompanhados  
N° de ações realizadas 

 Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

159 casos acompanhados pelo PAEFI da 
RPA 3 no período de setembro de 2013 
até novembro de 2017, destes 54 casos  
são de crianças e adolescentes, dos 
quais 04 tem entre as violações de 
direitos a  situação de rua e 17 por 
trabalho infantil. 
 
193 casos de adolescentes em medida 
socioeducativa acompanhados pela 
equipe de MSE entre o período de agosto 
de 2013 a novembro de 2017. 
 
Casa da RPA 6 em processo de aluguel. 
Enquanto isso a referencia é o CREAS da 
RPA 1 

Médio (março de 2010 à março de 2014). 

 IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Essa ação não tem relação com a 
gerência de alta complexidade, pois o 
CREAS é acompanhado pela média 
complexidade. 

 

8. Desenvolver ações articuladas com 
atores da Secretaria de Educação (arte 
educadores, professores de educação 
física) com as Equipes de Educação 
Social de Rua do Município do Estado e 
ONG`s a fim de dinamizar os processos 
de aproximação do público em situação 
de rua da escola. 

Crianças e adolescentes em situação de 
rua com maior interesse nas atividades 
socializantes propostas, despertando 
interesse em retorno à escola. 

Nº de atores envolvidos 
nas atividades integradas 
de sensibilização à 
criança e adolescente em situação de rua 

Curto (março 
de 2010 à 
março de 2012) 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Essa ação não tem relação com a 
gerência de alta complexidade, pois o 
Serviço de abordagem social é 
acompanhado pela média complexidade 

Secretaria Educação do Município Participação dos Gt's de risco de criança 
e adolescente; 
 
Estabelecendo um fluxo de 
encaminhamentos para vagas nas 
escolas e creches; 

ONG`S Realização de pré matricula escolar/ Ao 
realizar ações nas escolas sempre 
levamos as crianças e adolescentes em 
situação de rua a fim de que eles 
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percebam o espaço como acolhedor e 
que poderá proporcionar aprendizado 

9. Garantir e priorizar o atendimento à 
criança e adolescente em situação de rua 
nas ações de saúde e educação em 
serviços de referência.  
Profissionais de saúde e educação mais 
sensíveis ao desafio da inclusão social 
desse público. 

Profissionais de saúde e educação 
mais sensíveis ao desafio da inclusão 
social desse público. 

No de ações e 
sensibilizações realizadas 
com tais atores. 

Curto (março 
de 2010 à 
março de 
2012). 

Secretaria de Direitos Humanos, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos 

Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

As crianças e os adolescentes em 
situação de rua que já estão acolhidas em 
uma das Unidades de Acolhimento são 
encaminhados e acompanhados para os 
serviços de saúde e educação dos quais 
estejam precisando. 

Secretaria de Saúde Consultório na Rua como articulador para 
rede de saúde nos DS I (mais 
frequentemente na Praça Maciel 
Pinheiro), VI e VIII  (Edf. 1001 na Rua 
Ribeiro de Brito e Canal do Setubal) 
Rede de saúde aberta para acolher a 
população em situação de rua; 
sensibilização particular de unidades 
estratégicas (coelhos II, Pilar, Santo 
Amaro II, Waldemar de Oliveira), Ds VI 
(CS Dom Miguel de Lima Valverde, USF 
Benardo Van Lee) VIII ( CS Aristacho, 
USF Cidade Operária, UR IV e UR V) 
 CERCCA - Centro de Referência para o 
Cuidado de Crianças, Adolescentes e 
suas famílias em situação de violência 
como serviço de retaguarda.  

Secretaria de Educação As crianças e adolescentes matriculados 
nas unidades educacionais da Secretaria 
de Educação do Recife têm acesso às 
ações e projetos pedagógicos 
desenvolvidos nas mesmas. 

Conselho Tutelar Não obtivemos dados 

10. Realizar acompanhamento 
sistemático do processo de reinserção 
sócio-comunitária das crianças e 
adolescentes que estiveram abrigadas. 

Equipes monitorando os casos de retorno 
familiar e comunitário com prazo mínimo 
de 6 meses. 

Número de casos acompanhados;  
Número de casos exitosos (não 
reincidentes) 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

O monitoramento pós reinserção familiar 
e comunitária é realizado até seis meses 
após o desligamento da criança ou do 
adolescente. 

ONGs Não realizada 

11. Aumentar a oferta e vagas de cursos 
profissionalizantes de acordo com as 
demandas do município, adequado ao 
perfil do adolescente.  

Adolescentes com maior capacidade de 
inserção no mercado de trabalho. 

Número de cursos criados; 
Número de vagas ocupadas por 
adolescentes com vivência de rua. 

Médio (março de 2010 à março 2014). Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico 

Não obtivemos dados 

Secretaria de Educação Essa ação não é da competência da 
Secretaria de Educação. Sugerimos a 
retirada da Secretaria desse item 
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IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Essa ação não é da governabilidade da 
gerência da alta complexidade da 
SDSJPDDH 

12. Garantir o acesso da Criança e o 
Adolescente em Situação de Rua a vaga 
nas escolas municipais/estaduais para o 
atendimento em tempo integral 

Crianças e adolescentes com vivência de 
rua com inserção garantida nas escolas 
em regime de tempo integral. 

Número de crianças e adolescentes que 
estiveram em situação de rua inseridos 
em escolas de regime de atendimento de 
tempo integral 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Secretaria Municipal de Educação.  Informação sobre matrícula é de 
responsabilidade da Diretoria Executiva 
de Gestão de Rede da Secretaria de 
Educação. Atualmente, as matrículas são 
realizadas através de sistema online. Não 
podemos garantir essas vagas, pois é 
preciso passar pelo fluxo de matrícula. 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Não obtivemos dados 

COMDICA Não compete ao COMDICA 

Fórum DCA do Recife. Não se aplica ao Fórum DCA Municipal 

13. Socializar os espaços para práticas de 
educação esportivas, culturais e 
recreativas desenvolvidas pelas 
Secretarias Municipais. 

Crianças e adolescentes em situação de 
rua inseridos nas políticas públicas de 
socialização e lazer. 

Número de crianças e adolescentes com 
vivência de rua relacionada ao total dos 
atendidos. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Secretaria de Educação Sugerimos a retirada da Secretaria de 
Educação deste item..  

Secretaria de Esporte e Lazer Não obtivemos dados 

Secretaria de Cultura. Não obtivemos dados 

14. Socialização das ações de 
acompanhamento semanal de crianças e 
adolescentes em situação de rua 
atendidos pelos Conselhos Tutelares na 
sessão plenária do Conselho. 

Maior efetividade dos acompanhamentos 
dos casos. 
Encaminhar as atas de deliberação dos 
Plenos Semanais dos Conselhos 
Tutelares ao MP-PE 

Encaminhar as atas de 
deliberação dos Plenos 
Semanais dos Conselhos 
Tutelares ao MP-PE. 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Conselhos Tutelares Não obtivemos dados 
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EIXO 2: DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO 
 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESPONSÁVEL DEVOLUTIVAS 
(2017) 

1.Reforçar a articulação da POLÍCIA 
CIVIL/GPCA com o Departamento de 
Narcotráfico-DENARC, POLÍCIA 
MILITAR/ASCRIAD e POLÍCIA 
FEDERAL, no sentido de identificar e 
coibir a ação do aliciador. 

Prisão do(s) aliciador(es) visando a 
redução de crianças e adolescentes em 
situação de rua e risco fazendo uso de  
substancias que causem dependências 
físicas e/ou psíquicas. 

N° de aliciadores presos. Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

DPCA Não obtivemos dados 

DENARC Não obtivemos dados 

ASCRIAD Não obtivemos dados 

2. Reforçar a articulação da GPCA com 
Poder Judiciário, Ministério Público, 
Conselho Tutelar, DIRCON, Vigilância 
Sanitária, no sentido de identificar os 
estabelecimentos comerciais, casas de 
shows, espaços de diversões eletrônicas 
(Lan House) e congêneres, que estejam 
fornecendo bebidas alcoólicas e/ou 
substâncias que causem dependência 
física e psíquica 

Identificação desses espaços e seus 
responsáveis a fim de aplicar, dentro da 
esfera de competência de cada órgão, 
sanções administrativas e/ou penais. 

Número de crianças e adolescentes 
consumidoras de bebidas alcoólicas e/ou 
substâncias psicoativas nos espaços 
citados. 
- Número de crianças e adolescentes em 
situação de rua que declaram a redução 
do consumo/redução de danos e/ou 
abstinência do uso de álcool e outras 
drogas, minimização do envolvimento em 
situação de risco pessoal e social (Ex; 
envolvimento com tráfico e/ou infrações.  

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Poder Judiciário Não obtivemos dados 

Ministério Público de Pernambuco Não obtivemos dados 

DIRCON Conforme o oficio 542/2017 informa que a 
Secretaria de Mobilidade e Controle 
Urbano – SEMOC, através da Diretoria de 
Controle Urbano – DIRCON, não participa 
diretamente nas ações ligadas com 
crianças e adolescente, não sendo 
atribuição da diretoria, como também, não 
possui assento no Conselho Municipal de 
Defesa e Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – COMDICA. 

Vigilância Sanitária Não obtivemos dados 

DPCA Não obtivemos dados 

DENARC Não obtivemos dados 

ASCRIAD. Não obtivemos dados 

3. Articular e/ou Discutir com os demais 
municípios, através do Conselho 
Estadual de Defesa da Criança e do 
Adolescente (CEDCA), Ministério Público 
do Estado e Associação dos Municípios 
de Pernambuco (AMUPE) a criação e o 
fortalecimento da Rede já existente de 
Atendimento a Crianças e Adolescentes 
que estejam em situação de rua na cidade 

Garantia do retorno ao município de 
origem, possibilitando assim o não 
rompimento dos laços afetivos/familiares. 
Cabendo a este o atendimento sócio 
assistencial de forma integral as famílias 
com fins de exercer a sua função 
protetiva, fazendo com que enfrentem as 
situações de vulnerabilidade e risco social 

N° de Crianças e adolescentes atendidas 
e recambiadas para o seu município de 
origem; 
N° de famílias inseridas em programas 
sociais no seu município de origem. 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Iasc/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

AS crianças e os adolescentes que são 
acolhidos em Recife, mas são de outro 
município são recambiados para sua 
cidade de origem com a maior brevidade 
possível, porém não há esse espaço de 
discussão instituído para fortalecimento 
da Rede entre os municípios. 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 
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do Recife, a fim de que as mesmas 
possam ser recambiadas e atendidas (em 
regime de plantão 24h) no seu município 
de origem, recebendo deste a garantia do 
atendimento pela rede sócio-assistencial 
local. 

Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos 

Não obtivemos dados 

Ong’s Segundo Grupos Ruas e Praça 
Articulação com o conselho tutelar e 
monitoramento da equipe sócio familiar 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social articulando com outros municípios 

Não obtivemos dados 

CONSELHO TUTELAR Não obtivemos dados 

4. Criar um sistema de informações a 
respeito dos atendimentos 
às crianças e adolescentes realizados por 
OGs e ONGs. 

Fortalecimento das parcerias 
otimizando os recursos nos 
atendimentos com base nos históricos 
dos usuários evitando o paralelismo 
das ações melhorando a atendimento dos 
usuários. 

Melhoria no atendimento 
e inserção mais rápida 
nos programas sociais 
existentes no município e 
no estado garantindo o 
atendimento integral e 
melhor qualidade de vida 
da família do usuário com um todo. 

Ação 
permanente 
(março de 
2010 à março 
de 2020). 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Essa ação não é da governabilidade da 
gerência de alta complexidade da 
SDSJPDDH 

Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos 

Não obtivemos dados 

ONGs O Pequeno Nazareno possui um sistema 
próprio de registros de usuários e de 
ações realizadas, o que proporciona a 
visualização de todo histórico de 
atendimentos. À nível global, a rede de 
proteção seria responsável pela criação 
de um sistema unificado para 
socialização das informações, porém esta 
estratégia não se concretizou. A 
discussão dos casos tem ocorrido ainda 
em reuniões promovidas pelos CRAS das 
respectivas RPA’s, porém isso não é 
suficiente para eficiência dos processos. 

Secretaria de Saúde E-SUS: existe sistema de informação 
implantado recentemente que dispõe de 
cadastro de pessoas em situação de rua 
e registra os atendimentos e 
procedimentos, entretanto só está 
disponível para localidades em que o 
Consultório na Rua dá cobertura 
(logradouros e áreas do DS I, VI e VIII) e 
não gera relatórios separados para 
crianças e adolescentes. 
Sistema de informação em saúde além do 
E- SUS não discrimina as pessoas em 
situação de rua 

Conselho Tutelar Não obtivemos dados 
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5. Assegurar que crianças e adolescentes 
em situação de rua só venham a ser 
retirados dos seus pais / responsáveis 
através de mandado de busca e 
apreensão, em processo de suspensão 
ou destituição, após esgotados todos os 
recursos do âmbito da promoção do 
sistema de garantia de direitos; 

Garantindo que a família seja atendida 
de forma integral pela rede sócio 
assistencial dando condições de 
sustentabilidade para mesma, 
orientando-a sobre o compromisso dos 
pais ou responsáveis sobre sua função 
protetiva, visando a permanência das 
suas crianças e adolescentes na 
família de origem tentando evitar com 
isso que os seus direitos sejam violados. 

Nº de crianças/adolescentes saindo da 
situação de rua e inseridos nas escolas e 
em programas sociais tendo os seus 
direitos garantidos de acordo com o ECA. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Ministério Público de Pernambuco Não obtivemos dados 

Conselho Tutelar Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Essa ação não é da governabilidade da 
Gerência de Alta Complexidade 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

ONGs A lógica de intervenção nas ruas consiste 
na abordagem do público, localização da 
família, encaminhamentos à Rede para 
acesso à benefícios e serviços sócio-
assistenciais e educacionais e 
encaminhamento de relatórios ao 
Conselho Tutelar. De acordo com a 
avaliação posterior a estas intervenções, 
a Instituição indica a necessidade do 
acolhimento Institucional, mediante guia 
de acolhimento expedida pelo Juiz da 
infância. 

Poder Judiciário Não obtivemos dados 

6. Garantir que os mandados de busca e 
apreensão de crianças e adolescentes 
em situação de rua sejam priorizados o 
cumprimento no domicílio e 
posteriormente, no local onde as 
crianças/adolescentes se encontrem. 

Promovendo capacitação dos Oficiais de 
Justiça visando a uma intervenção 
humanizada e evitando o cumprimento 
desses mandados de forma coletiva 

Nº de casos acompanhados; 
N° de ações realizadas. 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Poder Judiciário Não obtivemos dados 

DPCA Não obtivemos dados 

Ministério Público de Pernambuco Não obtivemos dados 

Polícia Militar de Pernambuco Não obtivemos dados 

7. Submeter previamente ao Pleno do 
COMDICA e ao Ministério Público da 
Infância e Juventude toda ação de caráter 
coletivo a ser cumprida voltada ao público 
de criança e adolescentes em situação de 
rua. 

Evitando distorções e encaminhamentos 
imediatistas que contribuem ainda mais 
na violação de direitos das Crianças e 
Adolescentes e seus familiares 

Nº de casos acompanhados; 
N° de ações realizadas. 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

ONG’S Não são realizadas 
ações/encaminhamentos pelo Pequeno 
Nazareno em caráter coletivo. Os casos 
são avaliados e encaminhados, 
considerando a peculiaridade dos 
indivíduos e articulando sempre a Rede 
de proteção (Conselho Tutelar, Vara de 
Infância e Ministério Público) na 
condução dos processos. 

Ministério Público de Pernambuco Não obtivemos dados 

COMDICA Divulgação dos editais do FMCA Recife 
para este respectivo eixo de atendimento, 
assim como os projetos aprovados e 
classificados pelo FMCA são divulgados 
aos sistemas de garantias de direitos. 
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EIXO 3: PROTAGONISMO JUVENIL 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESPONSÁVEIS DEVOLUTIVAS 
(2017) 

1.Participação das crianças e 
adolescentes na construção do plano 
político pedagógico e planejamento das 
casas de acolhidas governamentais e não 
governamentais 

Crianças e Adolescentes com direito a 
participação efetiva nos espaços de 
atendimento. 

Cinco (5) crianças e adolescentes de 
cada casa de acolhida participando deste 
planejamento e construção dos planos 
político-pedagógicos.  

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020) 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

Gerências e Direção da alta e média 
complexidade do IASC 

Não obtivemos dados 

Coordenação pedagógica das ONGs Não obtivemos dados 

COMDICA A partir do mês de novembro de 2017 
com as crianças e os adolescentes 
eleitas sendo 06 (seis) crianças e 
adolescentes paritária  para serem 
representantes e participar das 
construções dos planos políticos-
pedagógicos. Os demais anos anteriores 
não houve representantes crianças e 
adolescente que participasse 
efetivamente nos espaços de 
atendimentos.   

2. Garantir e fortalecer a participação das 
crianças e adolescentes em situação de 
rua e acolhida nos fóruns, conferências; 

Crianças e Adolescentes em situação de 
rua com direito a participação efetiva (voz 
e voto) nos espaços de controle social. 

No mínimo 2 representantes de cada 
casa de acolhida e ONGs que enfrenta a 
situação de rua participando do FOSCAR, 
Pré-Conferências municipais, 
Conferências  lúdicas,  
municipais de direitos, de assistência, de 
educação, saúde, segurança cidadã, 
cultura entre outras, Redes por RPA e das 
plenárias do OP; 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA Eleição do FOSCAR elaborada no mês 
de outubro e os representantes 
tomaram posse no mês de novembro 
14/11/2017 para representar 
as crianças e  adolescentes do município 
de recife nas conferências, 
seminários e espaços sociais 
fortalecendo assim a participação das 
crianças e dos adolescentes no município 
de Recife. 

Conselhos Setoriais Não obtivemos dados 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Ação não realizada 
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Gerência das casas de acolhidas 
Governamentais 

Não obtivemos dados 

3. Garantir o acesso a participação de 
crianças e adolescentes (em situação de 
rua e acolhimento) na elaboração dos 
planos político pedagógico das escolas. 

Crianças e adolescentes com direito a 
participação efetiva nas escolas 

Maior número de alunos com participação 
nas ações pedagógicas das escolas. 
 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Secretaria de Educação O Projeto Político Pedagógico das 
unidades educacionais da Secretaria de 
Educação do recife é elaborado 
coletivamente nas mesmas, com a 
participação do segmento dos 
estudantes. 

4. Sensibilizar os conselhos setoriais para 
a importância do conceito do 
protagonismo infanto-juvenil. 

Maior participação juvenil na elaboração 
e acompanhamento das diversas 
políticas setoriais (Garantir os direitos 
fundamentais (moradia, saúde, 
educação, convivência familiar, respeito, 
dignidade, profissionalização, lazer, 
liberdade de expressão e direito de ir e 
vir)  

Protagonismo infanto-juvenil definido 
como eixo das políticas, planos e editais 
de projetos dos conselhos setoriais. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA Divulgação do Fórum Social da Criança e 
do Adolescente FOSCAR 

Conselho de Assistência Não obtivemos dados 

Conselho de Educação Não obtivemos dados 

Conselho de Saúde; Não obtivemos dados 

Fórum DCA Não realizado 

FOSCAR O FOSCAR em outubro 2017 elegeu seus 
representantes para participar  
Nos eventos de políticos representando a 
criança e o adolescente. 

5. Monitoramento e Avaliação das ações 
desenvolvidas com crianças e 
adolescentes em situação de rua. 
 
 

Qualificação das ações desenvolvidas; Equilíbrio na qualidade das ações com 
boas práticas continuas e apresentadas. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA Monitoramento via financiamento de 
projetos desenvolvidos  
Pelas entidades registradas no 
COMDICA e apoiados pelo FMCA Recife 

Ministério Público de Pernambuco Não obtivemos dados 

ONG´s; Conforme Grupo Ruas e Praças deve 
Avaliar e monitora as atividades a partir 
da escuta das crianças e adolescentes 
.Nas reuniões pedagógicas e encontros 
avaliativos.  
De acordo com o Pequeno Nazareno o 
processo de monitoramento e de 
avaliação das ações desenvolvidas pela 
Instituição é realizado em caráter 
sistemático, contínuo e participativo. 

 
 

 

 



71 
 

 

EIXO 4: PREVENÇÃO 
 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESPOSÁVEIS DEVOLUTIVAS 
2017 

1.Levantamento atualizado de 
diagnóstico da população em situação de 
rua 

Obtenção de um diagnóstico atualizado 
da população de rua na cidade do Recife. 

Número de crianças, adolescentes e suas 
famílias em situação de rua na cidade do 
Recife.  

Curto (março de 2010 à março 2012). Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Essa ação não é de competência da 
Gerência da Alta Complexidade  

2. Articulação das políticas intersetoriais 
(saúde, educação, esporte e lazer) para 
fortalecimento da rede de atendimento às 
crianças, adolescentes e famílias em 
situação de rua.  

Políticas públicas intersetoriais 
articuladas e integradas no atendimento 
às famílias.  

Número de instâncias governamentais 
articuladas para o atendimento às 
famílias, exemplo: secretaria Saúde e 
Assistência Social. 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

CRAS É importante esclarecer inicialmente que 
o CRAS é uma unidade pública estatal 
descentralizada da Política de 
Assistência Social, de caráter e alcance 
municipal, portanto vinculada às 
Secretaria Municipais (poder executivo). 
 
O CRAS tem como uma das principais 
linhas de ação a gestão territorial, 
promovendo a articulação da rede do 
território e a promoção da articulação 
intersetorial com a finalidade de 
proporcionar a melhoria das condições de 
vida das famílias, possibilitando a 
constituição de redes de proteção social 
nos territórios.  
 
Nessa perspectiva, os CRAS trabalham 
essa articulação através das reuniões de 
rede que são realizadas 01 vez ao mês 
com a rede socioassistencial (Compõe 
essa rede diferentes serviços públicos e 
organizações da sociedade civil). 
 
Os estudos de casos realizados nas 
reuniões são demandados por diferentes 
serviços para famílias em situação de 
vulnerabilidade social.   

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Ao longo do acolhimento a equipe técnica 
faz a articulação da rede socioassistencial 
a fim de garantir os direitos das crianças, 
dos adolescentes e suas famílias nas 
Unidades de Acolhimento. 
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Secretaria de Saúde Consultório na Rua como articulador para 
rede de saúde nos DS I (mais 
frequentemente na Praça Maciel 
Pinheiro), VI e VIII (Edf. 1001 na Rua 
Ribeiro de Brito e Canal do Setubal) 
CERCCA - Centro de Referência para o 
Cuidado de Crianças, Adolescentes e 
suas famílias em situação de violência 
como serviço de retaguarda.  

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer Não obtivemos dados 

3. Acompanhamento às famílias em 
situação de vulnerabilidade social e/ou 
em situação de rua 

Famílias assistidas integralmente com o 
objetivo de estimular sua autonomia e 
participação social. 

Número de famílias em situação de ruía 
acompanhadas pelo CRAS/IASC 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

CRAS Indicador incoerente com a Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistencial 
(Resolução Nº 109 de 11.11.2009) 
quando define que o público que devem 
ser acompanhados pelo CRAS: “Famílias 
em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, do precário ou 
nulo acesso aos serviços públicos, da 
fragilização de vínculos de pertencimento 
e sociabilidade e/ou qualquer outra 
situação de vulnerabilidade e risco social 
residentes nos territórios de abrangência 
dos CRAS” (p.07). 
Sendo, portanto citado no mesmo 
documento que é de responsabilidade da 
Média Complexidade da Assistência 
Social, através do Serviço Especializado 
em Abordagem Social e CREAS a   busca 
ativa e o acompanhamento de pessoas 
em situação de rua: “Crianças, 
adolescentes, jovens, adultos, idosos e 
famílias que utilizam espaços públicos 
como forma de moradia e/ou 
sobrevivência” (p. 22) 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Realizamos o acompanhamento das 
famílias das crianças e adolescentes que 
estão acolhidos em uma das Casas de 
Acolhimento. 

4. Fortalecimento e qualificação dos 
espaços socioeducativos da rede 
socioassistencial (ONG´s e IASC) e 
implantação de novos equipamentos de 
atração do IASC por RPA. 

Redução no número de crianças e 
adolescentes em situação de risco nas 
ruas. 

Número de crianças e adolescentes 
atendidos nos espaços socioeducativos. 

Médio (março de 2010 à março de 2014). COMDICA Não compete ao COMDICA 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Não existem mais espaços de atração 
desde 2012 
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5. Criação e fortalecimento dos espaços 
públicos para o desenvolvimento das 
atividades de esporte, cultura e lazer para 
crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. 

Maior número de crianças e adolescentes 
em espaços públicos que ofereçam 
atividades de esporte, cultura e lazer.  

Número de atividades de esporte, cultura 
e lazer nos espaços públicos de 
convivência. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Secretaria de Educação Não obtivemos dados 

Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer Não obtivemos dados 

6. Promover encontros com as ONG´s 
que atuam com crianças e adolescentes 
em situação de rua. 

Monitoramento e avaliação das ações 
desenvolvidas pelas ONG´s que atuam 
na cidade do Recife. 

Número de ONG´s articuladas no 
monitoramento e avaliação das ações 
desenvolvidas. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA Fórum Social da Criança e Adolescente 
da cidade do Recife FOSCAR. 
Encontros mensais toda segunda quinta 
feira do mês. 

7. Promover ações articuladas visando 
priorizar a inserção de famílias com 
crianças e adolescentes em situação de 
rua em programas e projetos de 
qualificação profissional e geração de 
trabalho e renda. 

Estímulo à autonomia e participação 
social das famílias com crianças e 
adolescentes em situação de rua 

Número de famílias participantes em 
programas e projetos de qualificação 
profissional e geração de trabalho e renda 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

CRAS Não obtivemos dados 

Secretaria de Ciências, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico. 

Não obtivemos dados 

8. Elaboração e implementação de um 
projeto piloto em comunidade escolhida 
com alto grau de vulnerabilidade social 
(sugestão: Pilar)  

Direcionar a atuação das instâncias 
governamentais e não governamentais 
no atendimento à população em situação 
de rua da comunidade escolhida 

Propostas sugeridas neste plano 
implementadas numa comunidade. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Essa ação não é governabilidade da 
Gerência de Alta Complexidade. 

ONG´s Não obtivemos dados 

9. Aumento do quantitativo de CRAS por 
RPA com ampliação das equipes. 

Maior N° de famílias com garantia de 
atendimento na Proteção Social Básica. 

N° de famílias atendidas 
N° de ações realizadas 

Médio (março de 2010 à março de 2014). Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 
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EIXO 5: FORMAÇÃO  

AÇÃO RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESPONSÁVEL DEVOLUITVAS 
2017 

1. Promover formação continuada voltada 
aos profissionais que trabalham com 
famílias em situação de vulnerabilidade 
e/ou risco social 

Profissionais mais capazes de atuar no 
contexto familiar com vistas à reinserção 
social da criança e do adolescente 

N° de capacitações realizadas 
N° de participantes 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Essa ação não é governabilidade da 
Gerência de Alta Complexidade 

ONG´s Participações em capacitações e 
seminários 

COMDICA Ação não realizada 

2. Sensibilizar os conselheiros setoriais 
para a importância da prática do 
protagonismo infanto-juvenil 

Protagonismo infanto-juvenil definido 
como eixo das políticas, planos e editais 
de projetos dos conselhos setoriais. 

Números de encontros realizados. 
Quantidade de material de divulgação 
confeccionado e distribuído. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA. Comunicação de eventos e ação do 
COMDICA 

Conselho de Assistência Não obtivemos dados 

Conselho de Educação Não obtivemos dados 

Conselho de Saúde Não obtivemos dados 

Fórum DCA Não realizada em virtude da ausência das 
Secretarias convocadas. 

FOSCAR Reunião do FOSCAR de 2010 até 2017 
obteve 63 encontros do Fórum 

3. Garantir formação para educadores 
sociais de rua e de casa de acolhida numa 
perspectiva de fortalecimento do 
protagonismo infanto-juvenil e dos 
direitos da criança e do adolescente. 

Profissionais empoderados do seu papel 
e na temática do protagonismo. 
Ter espaços de capacitação; 

Número de Educadores Sociais 
capacitados a cada 02 (dois) anos 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Gerência de Formação qualificação do 
IASC 

Não obtivemos dados 

Secretaria Executiva Assistência Social Não obtivemos dados 

ONGs Segundo o Pequeno Nazareno: Os 
educadores sociais participam de 
formações externas voltadas ao 
atendimento qualificado ao público. 

4. Formação político-pedagógica para 
crianças e adolescentes em situação de 
rua e acolhida na perspectiva do exercício 
do protagonismo infanto-juvenil 

Crianças e adolescentes conscientes dos 
seus direitos de cidadania. 

 
Um encontro anual de crianças e 
adolescentes em situação de rua e 
acolhida. 
 
 
 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Gerência de Protagonismo Infanto-
Juvenil 

Não obtivemos dados 

Gerência de Alta e Média Complexidade 
na área da Criança e do Adolescente 

Não obtivemos dados 

FOSCAR Através dos encontros do FOSCAR e das 
participações das atividades as crianças 
e os adolescentes vão construindo seu 
discernimento nos direitos a cidadania e 
conscientizando no seu protagonismo 
infanto-juvenil 

ONGs Não obtivemos dados 

5. Promover a formação continuada dos 
educadores sociais que trabalham 
diretamente com crianças/adolescentes 
em situação de rua. 

Profissionais qualificados para o 
atendimento à população em situação de 
rua 

Número de profissionais capacitados. Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

ONGs Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Essa ação não é governabilidade da 
Gerência de Alta Complexidade 

6. Seminário para os Atores do Sistema 
de Garantia de Direitos sobre a atenção a 

Profissionais qualificados para o 
atendimento à população em situação de 
rua. 

Número de profissionais capacitados Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020) 

COMDICA Seminário de Avaliação do Plano 
Municipal de Enfrentamento à Situação 
de Rua em 2011 
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Criança e Adolescente em Situação de 
Rua. 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social, articulando com outras 
Secretarias. 

Não obtivemos dados 

7. Garantir a formação continuada em 
orçamento público para conselheiros 
setoriais, tutelares, de direito, agentes 
públicos e trabalhadores das ONGs. 

Profissionais qualificados para o 
atendimento à população em situação de 
rua. 

Número de profissionais capacitados. Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA Ação não realizada 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social, articulando com outras 
Secretarias. 

Não obtivemos dados 

8. Proposta – Formação continuada para 
os atores do sistema de segurança e 
justiça sobre a proteção especial de 
crianças e adolescentes em situação de 
rua. 

Atores do Sistema de Segurança de 
Justiça sensibilizados e formados no 
campo da proteção especial de crianças 
e adolescentes 

Número de atores do sistema de 
segurança de justiça sensibilizados. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade, 
articulando com as ONGs 

Não obtivemos dados 

Próprios atores do Sistema de Segurança 
e Justiça. 

Não obtivemos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 
 

EIXO 6: COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO  

 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESPONSÁVEL DEVOLUTIVAS 
2017 

1. Seminário de lançamento do plano. Dar visibilidade ao plano. Seminários realizados com participação 
de 14 COMDICA e o CEDCA-PE. 

Outubro 2009 COMDICA Ação realizada.  
Propostas: 
1.Publicar o plano atualizado 
2.Definir diferentes estratégias de 
divulgação local: 
•Realizar atividades de relançamento 
(debates, seminários, divulgação na 
mídia, em eventos. Por ex.: na 
Conferencia Municipal de Direitos da 
criança/adolescente); 
•Socializar o plano para todas as 
entidades/órgãos que atuam com criança 
e adolescente na cidade; 
• Colocar no site da 
prefeitura e outros sites parceiros como o 
CONANDA; 
•Colocar no site do COMDICA (quando for 
finalizado) 
   

2. Criar e articular um fórum permanente 
de organizações governamentais e não 
governamentais para o enfrentamento a 
situação de rua. 

Articulação entre as entidades e os 
serviços públicos para discutir e pensar 
encaminhamentos para o enfrentamento 
a situação de rua. 

Atas das reuniões mensais do Fórum. Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA Não há informação atualizada, visto que o 
Fórum Municipal de População em 
Situação de Rua está paralisado. 
Propostas: 
1.A ação deve permanecer no plano, para 
ser realizada com divulgação ampla e 
regularidade e, se possível, em 
consonância com outros fóruns:  por ex.: 
o FOSCAR; 
2.Criar estratégias para potencializar 
atividades integradas, através da internet: 
redes sociais, blogs, debates e fóruns 
virtuais, etc. 

3. Fazer um mapeamento dos serviços 
governamentais e não governamentais 
voltados à população de rua 

Ter uma visão clara da rede de proteção  
à população de rua, facilitando 
encaminhamentos e otimização de 
ações. 

Mapeamento realizado e disponibilizado 
no site da PCR. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

As Unidades de Acolhimento fazem um 
mapeamento dos Serviços da Rede 
socioassistencial que oferecem cuidados 
e atendimento a crianças e adolescentes 
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em situação de rua com a finalidade de 
encaminhar e acompanhar os usuários 
acolhidos nessas Unidades. Esse 
Mapeamento não é algo construído em 
Parceria com outras Secretarias e 
parceiros e não está disponível para 
ampla divulgação. 

Secretaria de Desenvolvimento social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos.  

Não obtivemos dados 

Secretaria de Saúde Consultório na Rua como articulador para 
rede de saúde nos DS I (mais 
frequentemente na Praça Maciel 
Pinheiro), VI e VIII  (Edf. 1001 na Rua 
Ribeiro de Brito e Canal do Setubal) 
Rede de saúde aberta para acolher a 
população em situação de rua; 
sensibilização particular de unidades 
estratégicas (USF Coelhos II, Pilar, Santo 
Amaro II, Waldemar de Oliveira), Ds VI 
(CS Dom Miguel de Lima Valverde, USF 
Benardo Van Lee) VIII ( CS Aristacho, 
USF Cidade Operária, UR IV e UR V) 
CERCCA - Centro de Referência para o 
Cuidado de Crianças, Adolescentes e 
suas famílias em situação de violência 
como serviço de retaguarda 

Secretaria de Educação A Secretaria de Educação desenvolve 
ações e projetos voltados para as 
acrianças e os adolescentes matriculados 
em suas unidades educacionais e que 
podem contribuir de maneira preventiva, 
no que se refere à situação de rua. 
Exemplo dessas ações/projetos: 
*Programa Travessia (público: estudantes 
de Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
com distorção idade-ano de ensino); 
*Projeto Aprovação (público: estudantes 
do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental); 
* EMTI – Escolas Municipais em Tempo 
Integral; 
*Projeto Estudo Ampliado (público: 
estudantes de Anos Finais do ensino 
Fundamental); 
*UTEC´s – Unidade de Tecnologia na 
Educação para a cidadania. 

Secretaria de Juventude e Emprego Não obtivemos dados 
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Secretaria de Habitação Não obtivemos dados 

Secretaria de Cultura Não obtivemos dados 

COMDICA 1.Realizar a atividade de forma 
continuada e socializada 
2.Elaborar banco de dados 
georeferenciado e divulgar 

4. Desenvolver pesquisa sobre a situação 
de rua. 

Ter dados atualizados sobre a situação 
de rua para nortear políticas públicas e 
estratégias de ações voltadas à 
população de rua. 

Pesquisas realizadas periodicamente e 
dados disponibilizados no site da 
Prefeitura da Cidade do Recife 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

As Unidades de Acolhimento fazem um 
mapeamento dos Serviços da Rede 
socioassistencial que oferecem cuidado e 
atendimento a crianças e adolescentes 
em situação de rua com a finalidade de 
encaminhar e acompanhar os usuários 
acolhidos nessas Unidades. Esse 
Mapeamento não é algo construído em 
Parceria com outras Secretarias e 
parceiros e não está disponível para 
ampla divulgação. 

Grupo Ruas e Praças COMDICA priorizar a pesquisa 

Associação Beneficente O Pequeno 
Nazareno 

O Pequeno Nazareno, assim como as 
outras Organizações da sociedade civil se 
disponibilizaram a contribuir com a 
realização da pesquisa na qualidade de 
ser corresponsável dessa ação, no 
entanto, o Órgão que figura como 
principal responsável para o 
financiamento e articulação não efetivou 
as providencias necessárias. 

Comunidade dos Pequenos Profetas Ação não realizada 

Pé no Chão Não obtivemos dados 

JOCUM Não obtivemos dados 

5. Articulação com outros municípios de 
Pernambuco para a criação de um pacto 
estadual de enfrentamento a situação de 
rua de crianças e adolescentes. 

As crianças e adolescentes serem 
atendidos em seus municípios de origem 
e envolver o estado no atendimento da 
juventude em situação de rua. 

Desenvolvimento de um plano estadual 
de enfrentamento a situação de rua, 
assinado pelos prefeitos dos municípios. 

Outubro 2009 COMDICA articulando com CEDCA e 
Conselhos de outros municípios. 

Ação não realizada. Está ação compete 
ao CEDCA/PE 

6. Implementar e divulgar  campanhas 
educativas permanentes a exemplo da: 
Doação Cidadã. 

Sensibilizar a sociedade para sua 
responsabilidade e diminuir a atração à 
rua pela a esmola. 

Peças publicitárias feitas e distribuídas 
Campanhas realizadas 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Essa ação não está sob a  gestão da 
Gerência da Alta Complexidade. 

COMDICA Ação não realizada 

Associação Beneficente O Pequeno 
Nazareno 

Ação não realizada 

Fórum DCA Recife Ação não realizada 

7. Promoção de encontros com atores 
governamentais e não governamentais 

Equipes mais capazes de atuar em rede. Número de encontros realizados. Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA Ação não realizada 
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para avaliação, reordenamento da 
política de atendimento à criança e ao 
adolescente em situação de rua. 

Entidades da Rede Não obtivemos dados 

8. Realizar campanhas de sensibilização 
que provoque a reflexão da sociedade 
sobre os danos da negligencia, 
exploração sexual, trabalho infantil, uso 
de álcool e outras drogas por crianças e 
adolescentes em situação de rua. 

Sociedade mais receptiva as ações de 
proteção integral propostas pelo Plano 
Municipal. 

Número de campanhas realizadas. Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

Secretaria de Desenvolvimento social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos.  

Não obtivemos dados 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

IASC/ Gerência de Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade 

Não obtivemos dados  

COMDICA As ações são realizadas para algumas 
destas questões: trabalho infantil, 
violência sexual, doação nas ruas, uso de 
drogas, etc. 
 
Vem sendo realizada a campanha 
“Infância Sem álcool”, com o apoio da 
Votorantim/Fundo Municipal. 
 

Ministério Público de Pernambuco Não obtivemos dados 

Secretaria de Saúde Saúde mental Consultório de Rua, 
Realização de atividades de prevenção e 
redução de danos durante eventos 
sazonais e festivos (festa do Morro, 
carnaval, são João) 
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EIXO 7: ORÇAMENTO 

Objetivo: Garantir recursos financeiros no orçamento municipal para que as ações previstas neste Plano sejam executadas, monitoradas e avaliadas de forma participativa e democrática. 

1. Assegurar a inserção de todas as 
ações deste Plano Municipal nos Planos 
Plurianuais (PPA), nas Leis de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e nas Leis 
Orçamentárias Anuais (LOA). 

Instrumentos de planejamento e gestão 
do orçamento público asseguram os 
recursos financeiros suficientes para a 
implantação e implementação de todas 
as ações previstas. 

Ações intersetoriais previstas no Plano 
efetivamente implementado no período. 

PPA – 2010/ 2017, PPA – 2018/ 2222, 
LDO/ LOA – 2009-2019 

COMDICA PPA 2010-2013: - Apoio a execução das 
políticas municipais de proteção especial 
à criança e do adolescente; 
- Promoção intercâmbio e fóruns com 
outros Conselhos de Direitos Municipais; 
-Apoio financeiramente ONGs que 
desenvolvem programas de atenção a 
direitos e proteção à criança e ao 
adolescente; 
-Promoção de eventos para o 
fortalecimento da Politica Municipal da 
Criança e do Adolescente; 
- Capacitação de integrantes das ONGs 
registradas no COMDICA; 
- Realização formação para equipe 
técnica/ educadores das ONGs 
registradas no COMDICA; 
- Capacitação através de cursos, 
seminários e outros eventos, conselheiros 
e técnicos do COMDICA. 
- Realização a Conferência Lúdica da 
Criança e do Adolescente; 
- Realização a Conferência Municipal da 
Criança e do Adolescente; 
- Promoção de visibilidade das ações do 
Conselho; 
- Realização avaliação do impacto das 
ações do Conselho; 
- Realização das avaliações de impacto 
das ações financiadas pelo COMDICA; 
- Realização de Seminário de Avaliação 
de impacto das ações financiadas; 
- Realização a eleição dos Conselhos 
Tutelares; 
- Realizar o diagnóstico sobre crianças e 
adolescentes do Município de Recife; 
- Realizar avaliação dos Conselhos 
Tutelares; 
PPA 2014-2017: - Apoio a execução das 
políticas municipais de proteção especial 
á criança e do adolescente; 
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- Apoio financeiro ONGs que 
desenvolvem programas de atenção 
direitos e proteção à criança e ao 
adolescente; 
- Promoção de eventos para 
fortalecimento da Política Municipal da 
Criança e do Adolescente; 
- Capacitação de integrantes das ONGs 
registradas no COMDICA; 
- Realização formação para equipe 
técnica/ educadores das ONGs 
registradas no COMDICA; 
- Capacitação através de cursos, 
seminários e outros eventos, conselheiros 
e técnicos do COMDICA. 
- Realização a Conferência Lúdica da 
Criança e do Adolescente; 
- Realização a Conferência Municipal da 
Criança e do Adolescente; 
- Promoção de visibilidade das ações do 
Conselho; 
- Realização avaliação do impacto das 
ações do Conselho; 
- Realização das avaliações de impacto 
das ações financiadas pelo COMDICA; 
- Realização de Seminário de Avaliação 
de impacto das ações financiadas; 
- Realização a eleição dos Conselhos 
Tutelares; 
- Realizar o diagnóstico sobre crianças e 
adolescentes do Município de Recife; 
- Realizar avaliação dos Conselhos 
Tutelares; 
LDO 2014-2017:  
Eixo: Direitos Humanos, Proteção e 
Emancipação Social: 
III-Infância e Juventude: As políticas 
públicas e ações voltadas para a infância 
e a juventude alcançarão as diversas 
áreas de atuação do Governo Municipal, 
garantindo a transversalidade necessária 
para garantir um ambiente saudável e 
estimulante para as crianças e os jovens; 
LDO 2010 - Implementação a política de 
atenção integral à criança e ao 
adolescente – Programa Cidade Amiga 
da Criança; 
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- Fortalecimento as políticas de 
promoção, defesa e garantia dos direitos 
humanos das crianças e adolescentes, 
através da consolidação do orçamento 
criança e adolescente-OCA; 
- Elaboração e divulgação relatórios de 
execução do OCA; 
- Promoção de ações integradas de 
incentivo ao protagonismo ao 
protagonismo juvenil, de fortalecimento 
dos seus vínculos familiares e 
comunitários e de inserção produtiva – 
Programa Recife Jovem; 
- Priorização da implementação de 
políticas de atenção e proteção especial 
de crianças e adolescentes, de forma 
transversal e intersetorial; 
LDO 2018 –  
XII – Direitos Humanos: Fortalecimento 
das políticas para as mulheres, ampliação 
dos serviços prestados pela Secretaria da 
mulher, reforçando e ampliando 
programas de fortalecimentos 
sociopolítico e econômico voltados para 
crianças e adolescentes, por meio da 
expansão dos serviços oferecidos por 
diferentes órgãos da Prefeitura da Cidade 
do Recife e Centro de Referência em 
Direitos Humanos, estimulando a ação 
proativa e integrada de valorização da 
sociodiversidade, consolidando e 
expandindo iniciativas transversais a 
outras áreas de governo; 
- LOA 2010: - Intercâmbio de fóruns com 
outros Conselhos Municipais; 
- Apoio financeiro as ONGs; 
- Promoção de eventos para 
fortalecimento da Política Municipal da 
Criança e do  Adolescente; 
-Capacitação dos integrantes das ONGs 
registradas no COMDICA; 
- Realização da Conferência Municipal; 
-Realização da avaliação de impacto das 
ações financiadas pelo Conselho; 
-Promoção da visibilidade das ações 
financiadas pelo COMDICA; 
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- Realização da Eleição do Conselho 
Tutelar; 
LOA 2011- Intrercâmbio e fóruns com 
outros Conselhos Municipais; 
- Apoio financeiro das ONGs; 
-Promoção de eventos para 
fortalecimento da Política Municipal da 
Criança e do Adolescente; 
-Capacitação de integrantes das ONGs 
registradas no COMDICA; 
- Realização da Conferência Municipal; 
-Realização da avaliação de impacto das 
ações financiadas pelo Conselho; 
-Promoção da visibilidade das ações 
financiadas pelo COMDICA; 
- Realização da Eleição do Conselho 
Tutelar; 
LOA 2012 - Intrercâmbio e fóruns com 
outros Conselhos Municipais; 
- Apoio financeiro das ONGs; 
-Promoção de eventos para 
fortalecimento da Política Municipal da 
Criança e do Adolescente; 
-Capacitação de integrantes das ONGs 
registradas no COMDICA; 
- Realização da Conferência Municipal; 
-Realização da avaliação de impacto das 
ações financiadas pelo Conselho; 
-Promoção da visibilidade das ações 
financiadas pelo COMDICA; 
- Realização da Eleição do Conselho 
Tutelar; 
- Realização de avaliação anual dos 
Planos Municipais; 
- Realização dos diagnósticos sobre 
crianças e adolescentes em situação de 
rua; 
- Realização da avaliação dos Conselhos 
Tutelares. 
LOA 2013-2017- Ações previstas em 
conformidade com o histórico da LOA dos 
anos anteriores. Considerando que as 
ações podem ocorrer ou não, a critério do 
Planejamento do COMDICA, orçamento e 
deliberações de seu colegiado. 

Câmara Municipal dos Vereadores Segundo o PPA (2010-2013) foram 

realizadas a formação de equipe técnica/ 
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educadores das ONG´s ligadas ao 

COMDICA um total de 09; capacitou 

através de cursos, seminários e outros 

conselheiros, e técnicos do COMDICA, 

um total de 03 e realizou avaliação do 

impacto das ações financiadas pelo 

COMDICA um total de 03.. Segundo o 

PPA (2014 – 2017) até o momento foi 

realizado 01 seminário de avaliação do 

impacto das ações financiadas pelo 

COMDICA.   

Secretaria de Saúde Orçamento da saúde previsto para 

manter Consultório na rua (atenção 

básica) e Consultório de rua (saúde 

mental) 

Secretaria de Educação A Secretaria de Educação, através das 
ações orçamentárias abaixo indicadas, 
realiza atividades/projetos de caráter 
preventivo, junto às crianças e 
adolescentes matriculados em suas 
unidades educacionais.  
1023 -. Desenvolvimento da educação e 
da gestão pública no município do Recife; 
1036- Expansão da rede física do ensino 
infantil; 
1043 – Expansão da rede física do ensino 
fundamental; 
2183 – Realização de políticas de 
incentivo à formação de jovens para a 
cidadania e o trabalho.   
 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Politicas sobre Drogas e 
Direitos Humanos.  

Não obtivemos dados 

Fórum DCA Recife Não há uma gestão democrática e 
transparente que promova o acesso as 
informações em sua integralidade da 
execução orçamentária e financeira do 
COMDICA. 
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2. Ampliar os investimentos públicos nas 
políticas de educação, lazer, esporte e 
cultura nas comunidades de origem com 
índices elevados de crianças e 
adolescentes em situação de rua. 

Redução do número de crianças e 
adolescentes em situação de rua 
oriundas dessas comunidades. 

Redução anual de 20% no número de 
crianças e adolescentes em situação de 
rua oriundas dessas comunidades. 
Reinserção escolar e comunitária das 
crianças e adolescentes em situação de 
rua. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA Apoio a projetos por meio de Editais 
através de financiamento pelo Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente 
para este eixo de atendimento.  

Câmara Municipal de Vereadores Não realizado 

Secretaria de Educação A Secretaria de Educação desenvolve 
ações e projetos voltados para as 
crianças e os adolescentes matriculados 
em suas unidades educacionais e que se 
refere à situação de rua. 
Exemplos dessas ações: 
* Projeto Aprovação (público: estudantes 
do 4º e 5 anos do Ensino Fundamental) e 
turmas do PROJOVEM nas unidades do 
COMPAZ; 
* 08 (oito) EMTIs- Escolas Municipais em 
Tempo Integral; 
* Projeto de Ensino de Música em 
parceria com a ABANFARE. 

Secretaria de Esporte, turismo e Lazer.  Não obtivemos dados 

Secretaria de Cultura Não obtivemos dados 

Secretaria de Saúde Não obtivemos dados 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

Secretaria de Desenvolvimento social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos.  

Não obtivemos dados 

Fórum DCA Recife Redução dos investimentos públicos, 
provocando um alto índice de crianças e 
adolescentes na rua e nas comunidades, 
constatado pelas ações desenvolvidas 
pelas entidades em cada RPA. 

3. Ampliar o aporte de recursos do Fundo 
Municipal DCA para projetos de 
prevenção e atenção a crianças e 
adolescentes em situação de rua. 

Maior oferta de programas e serviços 
especializados na rede de atendimento a 
crianças e adolescentes em situação de 
rua. 
 
Redução do número de crianças e 
adolescentes em situação de rua. 

Ampliar anualmente em 20% o número 
vagas nos programas e serviços de 
prevenção e atenção a crianças e 
adolescentes em situação de rua. 
 
Redução anual de 20% no número global 
de crianças e adolescentes em situação 
de rua. 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA Proposta de Campanha para o Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente, 
como estímulo a doação ao FMCA/Recife 
através de apoio direto a projetos por 
meio deste Edital 
 

Câmara Municipal de Vereadores Não obtivemos dados 

Secretaria de Educação Esta ação não é de competência da 
Secretaria de Educação. Sugerimos a 
retirada da Secretaria deste item. 

Secretaria de Saúde Não obtivemos dados 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 
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Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos 

Não obtivemos dados 

Fórum DCA Recife Redução dos investimentos públicos, 
provocando um alto índice de crianças e 
adolescentes na rua e nas comunidades, 
constatado pelas ações desenvolvidas 
pelas entidades em cada RPA. 

4. Mobilizar recursos financeiros para 

melhorar a comunicação para garantir a 

proteção dos direitos fundamentais da 

criança e do adolescente. 

 

Maior engajamento da sociedade na 
proteção dos direitos da criança e do 
adolescente. 

Reduzir anualmente em 10% o número 
de violações dos direitos da criança e do 
adolescente no município 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA O Conselho da Criança e do Adolescente 
visa no ano de 2018 realizar Campanha 
de Doação para captação de recursos 
para o FMCA 

Câmara Municipal de Vereadores Não obtivemos dados 

Secretaria de Educação Sugerimos um alinhamento com 
campanha (s) a ser (em) realizada (s) 
pelo COMDICA, quando houver o 
entendimento de que a Secretaria de 
Educação pode atuar como parceria. 

Secretaria de Saúde Não obtivemos dados 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos 

Não obtivemos dados 

Fórum DCA Recife Esta ação não compete ao Fórum DCA 
Recife 

5. Realizar audiências públicas anuais na 
Câmara Municipal do Recife para discutir 
a execução das ações previstas neste 
Plano Municipal. 

Ampliar a participação e o engajamento 
dos diversos atores no monitoramento e 
avaliação do plano 

Aumentar o número de atores envolvidos 
com a implementação do plano 

Ação Permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA O COMDICA mobilizou no ano de 2015 
uma Coletiva de Imprensa na sede do 
Conselho, convocando a participação dos 
Deputados Federais e Senadores, 
convidando todas as entidades não 
governamentais para fomentarem debate 
sobre a Redução da Maioridade Penal 
como proposta de alteração do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

Câmara Municipal de Vereadores Audiência Pública marcada para o dia 25 
de setembro de 2017 com o tema: 
“Apresentação do Comitê Municipal em 
Defesa da Vida de Criança e Adolescente 
– COMDICA 25 anos de avanços e um 
futuro de desafios”, uma autoria do 
Vereador Hélio Guabiraba. 

Ministério Público de Pernambuco Não obtivemos dados 

Fórum DCA Recife Não cabe ao Fórum realizar Audiências 
Públicas, e sim provocar, demandar a 
realização delas. 
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EIXO 8: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

AÇÕES  RESULTADOS INDICADORES PRAZOS RESPONSÁVEIS DEVOLUTIVAS 
2017 

1. Realizar um diagnóstico das condições 
das crianças e adolescentes em situação 
de rua no Recife identificando causas; 
fatores de vulnerabilidade e risco social, 
que levam as crianças e adolescentes as 
ruas, ou em situação de rua. 

Diagnóstico realizado e divulgado nos 
Órgãos competentes. 
Identificação dos fatores que levam 
crianças e adolescentes em situação de 
rua. 

Resultado do diagnostico, fatores 
identificados. 
Nº de crianças e adolescentes em 
situação de rua-. 
Evasão escolar 

Curto (março de 2010 à março de 2012). COMDICA articulando com: Ação não realizada 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos 

Não obtivemos dados 

Universidades Não obtivemos dados 

2. Realizar um levantamento das ações 
de enfrentamento desenvolvidas junto as 
crianças e adolescentes em situação de 
rua na Cidade do Recife. 

Levantamento realizado e divulgado nos 
órgãos competentes. 

Resultados do levantamento. Curto (março de 2010 à março de 2012). COMDICA Ação não realizada 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos 

Não obtivemos dados 

3. Promover a avaliação e monitoramento 
participativo anual do Plano Municipal. 

Diversos encontros de avaliação do plano 
com a participação dos responsáveis pela 
sua execução 

Nº de eventos de avaliação e 
monitoramento realizados 
Nº de entidades e eixos participantes da 
avaliação e monitoramento. 

Ação permanente (março de 2010 à 
março de 2020). 

COMDICA Ação não realizada 

Secretaria Executiva de Assistência 
Social 

Não obtivemos dados 

Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos 

Não obtivemos dados 

 



88 
 

 



89 
 



90 
 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

  



91 
 

Anexo 01 – Programação Manhã / Tarde 

 

 

Horário Programação 

08h às 09h Credenciamento e Coffee Break  
 

09h 

Mesa de Abertura  

Composição: COMDICA, representantes do FOSCAR, 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude. Políticas 

sobre Drogas e Direitos Humanos, Ministério Público e 

Fórum DCA Recife.  
 

09h10min 

Mesa de Diálogo: 02 Palestrantes e 01 Debatedor  

Debatedor: Tonho das Olindas – Educador Social 

Palestrante 01: João Batista Júnior - Educador Social 

Jornalista e Militante Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua.  

Palestrante 02: Fernanda Carvalho – Chefe de Divisão de 

Serviços Especializados para a População em Situação de 

Rua  

Tema: Tem Vida nas Ruas: A Realidade de Crianças e 

Adolescentes em Situação de Rua.  

Tempo para cada palestrante: 10min.  

Tempo para debate: 2min  
 

10h 

Início dos Grupos de Trabalhos – Entrega do material de 

apoio  

Eixos 1 e 2: Atendimento Integral / Defesa e Responsabilização  

Eixos 3 e 4: Protagonismo Juvenil / Prevenção  

Eixos 5 e 6: Formação/ Comunicação, Mobilização e Articulação  

Eixos 7 e 8: Orçamento / Monitoramento e Avaliação  
 

12h  Almoço  
 

 

Horário Programação 

13h30min     Continuação dos Grupos de Trabalhos  

 
 

17h  Encerramento das atividades  
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Anexo 02 – LISTA DOS OFÍCIOS ENVIADOS: Questionários avaliativos 

 

Nº Instituição/Órgão Devolutiva 

01 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS X 

02 Conselho de Saúde x 

03 Conselho de Educação  

04 Gerência de Formação e Qualificação  

05 CRAS RPA 01 06 X 

06 Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer  

07 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado 

de PE 

 

08 Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de 

PE 

 

09 CREAS RPA 01 X 

10 CREAS RPA 02  

11 CREAS RPA 03 X 

12 CREAS RPA 04 X 

13 CREAS RPA 05 X 

14 CREAS RPA 06 X 

15 Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 

Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos – Gerência 

de Alta Complexidade. 

 

16 Secretaria de Educação - Gerência de Protagonismo 

Juvenil 

 

17 Polícia Militar de Pernambuco X 

18 Associação Beneficente O Pequeno Nazareno X 

19 Comunidade dos Pequenos Profetas X 

20 Grupo Ruas e Praças X 

21 Câmara dos Vereadores X 

22 CEDCA X 

23 Fórum DCA Recife X 

24 Departamento de Narcóticos- DENARC  

25 32ª e 33ª Varas da Promotoria de Justiça- Ministério 

Público 

 

26 DPCA  

27 Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – 

Coordenadoria de Infância e Juventude 

 

28 Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

Juventude 

 

29 Secretaria de Desenvolvimento Social – ASCRIAD  

30 Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente 

 

31 Secretaria de Saúde X 

32 Procuradoria Geral do Município X 

33 DIRCON X 
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34 Secretaria de Educação – Gerência Geral de Rede; x 

35 Secretaria de Cultura  

 

Anexo 03 – Registro Fotográfico  

( Escolha pela assessoria de comunicação) 

 

 

 

 


