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INTRODUÇÃO 

 

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente buscando a primazia do 

atendimento psicossocial garantido a crianças e adolescentes vítimas de violências diversas 

visando garantir sua cidadania, direitos humanos e inclusão social, garantindo ainda a 

prioridade absoluta destes jovens e crianças, busca parceria para implementar estes serviços. 

Visando acolher de forma sistemática crianças e adolescentes vítimas de violência 

doméstica (violência física, abuso e exploração sexual, violência psicológica, negligência e 

abandono). O foco dos atendimentos a estas demandas no Núcleo de Atendimento de Crianças 

e Adolescentes, contempla a prevenção, o tratamento e a recuperação.  

Sabidamente, se trata de uma problemática que demanda intervenção de diversos serviços da 

rede sócio assistencial do município, do CMDCA, Conselho Tutelar, da rede de serviços de 

saúde e das polícias civil, militar e do Ministério Público. 

Atualmente, São João do Oeste, atende estas demandas por meio de um fluxograma 

construído a várias mãos. Tal atendimento é realizado pelos seguintes serviços: 

 Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, Psicólogo, Abrigo quando necessário, equipe 

multidisciplinar, sendo esta composta pelo CAPS. Estes serviços oferecem atendimento 

psicoterapêutico às crianças e adolescentes vítimas de todos os tipos de violência doméstica.  

 Embora o atendimento prestado pelos sistemas acima mencionados tenha alcançados 

resultados satisfatórios, é imprescindível que esta discussão seja feita e também o Plano 

Decenal, no município de São João do Oeste, somos um município de poucos atendimentos, 

porem o que está sendo feito nas famílias vem diminuindo, minimizando, as dores e os 

constrangimentos aos quais crianças e adolescentes expostos a estas violências são 

inevitavelmente submetidos pelo sistema atual. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

*Proporcionar, a toda criança e adolescente vítima de descriminação, abandono, risco social, 

atendimento especializado que assegurem o direito à diversidade, o respeito as diferenças e o 

combate a todo e qualquer tipo de racismo, preconceito, discriminação e intolerância. Que seja 

um espaço que integram profissionais e serviços necessários ao atendimento destas demandas 

prevenindo que crianças e adolescentes e seus familiares sejam revitimizados ou tenham 

reforços negativamente sentimentos de constrangimento e violação de suas integridades; 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Garantir que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social sejam acolhidas 

para atendimento, acompanhamento e proteção aos seus direitos. 

  Que tenham oportunidade de receber de uma equipe multidisciplinar especializada como: 

Assistente Social, Pedagogo, nutricionista, fonoaudióloga, psicopedagoga, Psicólogo, 

Advogado, Enfermeiras, Educadores Sociais, ou seja, todo atendimento necessário ao seu 

desenvolvimento, bem como a estruturação de seus familiares. 

 Promover através de orientação, palestras de prevenção contra qualquer tipo de violência, 

capacitando pais para a melhoria e compreensão das relações interpessoais. 

 Realizar trabalho preventivo junto à comunidade abordando temática de interesse de todos, 

principalmente assuntos pertinentes a desvio de comportamento e conduta. 
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2 METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO  

 

Atendendo a Resolução 171/2014 do CONANDA, o Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente -CMDCA criou através do DECRETO N° 062/16 de 11/08/2016 

a Comissão Intersetorial que aderiu a elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes.   

Na primeira etapa, foi realizado o diagnóstico situacional do município, com dados da 

Secretaria Municipal da Saúde e Promoção Social, Secretaria Municipal da Educação, Cultura 

e Esportes e Departamento de Assistência Social. Reunindo o material para a apresentação do 

Diagnóstico, a comissão se mobilizou para as reuniões de elaboração do Plano, que foram 

realizadas mensalmente.  

As propostas recebidas de todos os envolvidos contribuíram para a adequação do plano 

à realidade do Município, bem como aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e as normativas vigentes. 

 No dia 17 de novembro de 2016, aconteceu no auditório do Centro Municipal de Saúde 

a audiência pública para a apresentação do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes. Na oportunidade estiveram presentes todas as pessoas que participaram do 

processo de elaboração do plano e sociedade em geral. Após apresentação do Plano, foi 

realizado um debate onde foram apresentadas inclusões nas ações intersetoriais do plano.  

 No dia 22 de novembro de 2016, aconteceu a reunião do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA para a apresentação e validação final do plano. 

Após a apresentação do plano, foi realizado um debate onde foram apresentadas inclusões nas 

ações intersetoriais e passou-se a aprovação do Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes do Município de São João do Oeste/SC. O plano foi aprovado por 

unanimidade. 
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3 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE 

 

O município de São João do Oeste foi criado pela Lei Estadual nº 8.475 de 12/12/1991 

e instalado em 01 de janeiro de 1993, desmembrado do município de Itapiranga. A denominação 

do município é decorrência de um processo de consulta popular que resultou em 72% de 

preferência da população pelo nome “São João do Oeste”. 

A área que constitui o atual Município de São João do Oeste foi colonizada pelo 

Volksverein, entidade do Rio Grande do Sul, que adquiriu a área, loteou-a em colônias, chácaras 

e terrenos de perímetro urbano e passou a incentivar a sua ocupação atraindo agricultores de 

diversos municípios do Rio Grande do Sul. 

A comunidade sede teve o seu início de colonização em 1932 com a celebração de 

uma missa presidida pelo Pe. Teodoro Treis. Após esta data, gradativamente os colonos do Rio 

Grande do Sul adquiriam terras e vinham penetrando nas matas e ocupando as suas posses. 

No interior do Município, a entrada dos primeiros desbravadores nas diferentes 

comunidades se deu entre os anos de 1926 a 1940, sendo que as primeiras comunidades a 

receberem os colonos foram as de Macuco, Fortaleza, Jaboticaba e Ervalzinho, isto pela 

facilidade de acesso por via fluvial. 

Como o ponto central das Comunidades já estava definido através de uma colônia de 

terra, doada pela colonizadora, tão logo que certo número de habitantes passava a residir no 

perímetro da comunidade começavam os trabalhos para a construção de uma capela e uma 

escola, sempre com o incentivo dos padres católicos, uma vez que os colonizadores, como 

previam as normas do Volksverein, tinham que ser católicos e de origem alemã. 

Durante diversos anos a evolução de São João, tanto da sede como do interior foi muito 

lenta, isto em virtude das dificuldades de comunicação e comércio. Inclusive o abastecimento 

dos primeiros habitantes vinha pelo Rio Uruguai. A sede de São João do Oeste, assim como 

muitas outras comunidades, teve a sua via de comunicação através de estradinhas estreitas 
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conhecidas como “Meterweg” – feitas pelos próprios agricultores com pá e picareta. Estas 

mesmas estradinhas foram em muitos casos, posteriormente alargadas e deram origem às atuais 

estradas. 

Em 1956, o povoado de São João foi elevado à categoria de Distrito, através da Lei 

Municipal nº 01 de 16/05/55 e posteriormente pela Lei Estadual nº 234 de 10/11/55. As divisas 

ficaram estabelecidas na Lei Municipal. 

O município é formado, além da sede, de mais 11 comunidades ou linhas: Cristo Rei, 

Beato Roque, Vale Pio, Ervalzinho, Fortaleza, Jaboticaba, Macuco, Alto Macuco, Medianeira, 

Palmeiras e Itacuruçu, todas, com exceção da última, desmembradas do Município de 

Itapiranga. 

Quatro Municípios são limítrofes com São João do Oeste:  

 Itapiranga – ao Sul e Oeste 

 Tunápolis – ao Norte 

 Iporã do Oeste – ao Norte e ao Leste 

 Mondaí – ao Leste. 

No campo, São João do Oeste destaca-se pela agricultura familiar, sendo que a 

agricultura e pecuária formam a base da economia do município. Os principais produtos 

agrícolas produzidos para comercialização são o milho, o fumo e o feijão e na pecuária 

destacam-se a criação de frangos, suínos e gado leiteiro. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

 
        Figura 1 - Mapa do Município de São João do Oeste 

        

São João do Oeste é um município do Extremo Oeste Catarinense, a 727 quilômetros 

de Florianópolis. A sua área é constituída de 163,304 km². Na sede municipal, a altitude em 

relação ao nível do mar é de 300 metros. Em outros pontos a altitude varia entre 180 m (vale 

dos rios nas linhas macuco e Fortaleza, divisa com o município de Itapiranga) 580 m na Linha 

Cristo Rei, na divisa com Iporã do Oeste. 

As coordenadas geográficas, na sede do município de São João do Oeste são: latitude 

27°05’52” ao Sul da linha do Equador e longitude 53°35’38” ao Oeste de Greenwich. 

São João do Oeste faz limite ao Sul e Oeste com município de Itapiranga, ao Norte 

com Tunápolis, ao Norte e Leste com Iporã do Oeste, ao Leste com município de Mondaí. 
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O clima (segundo a metodologia proposta por Köeppen), é subtropical, mesotérmico 

úmido e verão quente. O clima é assim classificado em razão da temperatura média ser superior 

a 22°C, nos meses mais quentes. 

Segundo dados da Estação Meteorológica mais próxima, da Epagri (Sede Capela-

Itapiranga), nos últimos nove anos a amplitude da temperatura média mensal foi de 14,3°C e 

25,3°C. O mês mais quente é janeiro, com uma média de 32,7°C.  Julho é o mês mais frio, com 

8,6°C, em média. 

A precipitação pluviométrica oscila em torno de 1.800mm anuais, distribuídos entre 

as quatro estações do ano. A umidade relativa do ar é alta: na média, cerca de 87% Na formação 

vegetal do município, temos como predominância a Floresta Estacional Decional, com 

destaques: Grápia, Cabriúva, Cedro, Louro-Pardo, Canafístula, Guatambu, Guajuvira, Canelas. 

E em segundo plano, a Floresta Ombrófila Mista, com destaque para o Pinheiro – Brasileiro, 

Angico-Vermelho, Maria-Preta, Cedro e Erva-Mate. 

Comparada à sua vegetação original, o município está fortemente descaracterizado. 

De acordo com a FATMA (Fundação do Meio Ambiente), apenas cerca de 12 a 15% do 

território regional encontra-se ocupado por vegetação original. O restante está ocupado por 

lavouras e pastagens, reflorestamento de espécies exóticas, principalmente. 

Os solos predominantes no município são Cambissolos e Neussolos, caracterizados 

pela boa fertilidade natural, pedregosidade frequente e profundidade média pequena. 

Os relevos são classificados em terras acidentadas, 50%; terras onduladas, 30%; terras 

suavemente onduladas, 20%. Apenas em torno de 20% são mecanizáveis. 
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Figura 2 - Maquete tridimensional de São João do Oeste 

 

Geologicamente nosso município apresenta rochas vulcânicas da formação Serra 

Geral, constituindo a cobertura do Aquífero Guarani. Predomínio de rochas basálticas. Forte 

domínio de rochas compactas, praticamente impermeáveis ou então com poucas fraturas. Por 

esta razão o município e microrregião são caracterizados como de baixo potencial hidro 

geológico, isto é, os poços profundos para a captação de água são relativamente improdutivos. 

Na região Oeste de Santa Catarina existem basicamente dois grandes reservatórios de 

água subterrânea; o Aquífero Guarani (também chamado de Botucatu) e o Aquífero Serra Geral. 
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O Aquífero Serra Geral (rochas vulcânicas de formação Serra Geral) constitui a 

primeira camada, cobrindo o Aquífero Guarani. Portanto o Aquífero Guarani é confinado 

(fechado). Seu topo ocorre em profundidades que variam entre 300 a 1200m. 

Dentro do Aquífero Guarani, São João do Oeste possui um poço tubular – poço de 

grande profundidade - de 1.372m. Em vista do conteúdo de sólidos totais dissolvidos, a água 

com características muito salinas é imprópria para o consumo humano, prestando-se muito bem 

para balneário de águas termais e minerais. O município construiu um amplo parque de águas 

termais em função do poço profundo que fornece água acima de 50°C. 

A hidrografia do município de São João do Oeste é formada por cursos de água de 

pequeno porte (0 a 10m de largura) e a drenagem de cerca de 80% da área territorial municipal 

acontece por meio de arroios que nascem dentro do município. A rede hidrográfica principal 

está encerrada em três vales principais; Arroio Dourado, Arroio Fortaleza e Arroio Macuco. Os 

leitos dos mesmos estão orientados no sentido Norte-Sul, sendo que as nascentes se encontram 

na face norte, sendo seu fluxo desembocado diretamente no Rio Uruguai, já no município de 

Itapiranga. Apenas o Arroio Jundiá tem seu nascedouro no município de Iporã do Oeste, 

drenando cerca de 20% do território de São João do Oeste. O divisor genérico que determina a 

divisão dos fluxos coincide com o traçado da rodovia SC 472 (Iporã do Oeste - Itapiranga). O 

Arroio Jundiá é tributário do Rio Macaco Branco, nele desembocando já dentro do município 

de Tunápolis. 

A maior parte das propriedades rurais do município é abastecida por água captada de 

fontes superficiais ou freáticas, originárias do afloramento de lençóis depositados sobre a 

camada impermeável (rocha basáltica). Dependendo da vazão das fontes, elas podem ou não 

originar cursos de água de caráter intermitente ou permanente. A captação de água dos 

mananciais (rios, riachos) também é uma prática. 

Pela profundidade em que se encontra, tirar água do Aquífero Guarani é normalmente 

de custo maior quando comparado ao Aquífero fraturado da Serra Geral (0 a 300m 



Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO OESTE 

Município tricampeão nacional em alfabetização 

Capital Catarinense da língua alemã 

 

  

                                                                       
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                           23 
                                                             
   
 

Rua Encantado, 66– Centro – São João do Oeste – SC 

 CEP 89897-000 Fone (0xx49) 31952000 

 E-mail: social@saojoao.sc.gov.br 
 
 

aproximadamente). Porém, como já comprovado na prática, nossa microrregião apresenta uma 

das piores condições hidro geológicas: pouca condição de armazenamento de água dentro das 

rochas que são espessas, duras, e com poucas fraturas ou fendas, além do relevo muito 

descontínuo. 

Cerca de duas dezenas de poços tubulares (artesianos) foram perfurados em São João 

do Oeste (Aquífero fraturado Serra Geral), sendo que apenas alguns produzem quantidade 

significativa de água (Ervalzinho, Fortaleza, Macuco). 

Análises da água têm comprovado diferença em relação a água superficial que estamos 

acostumados a consumir. De maneira geral, as águas profundas do município contêm maior 

carga de íons, especialmente de cálcio e magnésio, caracterizando águas duras, com maior 

dificuldade em dissolver sabão. Quando aquecidas, os sais podem precipitar; formando crostas 

muito frequentes. 

Durante os últimos anos adotou-se a prática de construção de redes coletivas de 

distribuição de água a partir de fontes e reservatórios superficiais e de alguns poços artesianos. 

Os poços tubulares têm sido empregados quase que exclusivamente para o consumo humano. 

Diante de crescentes demandas por água e a necessidade de preservação da mesma, é 

insuficiente a prática da proteção de fontes superficiais. Para tanto, são empregadas as técnicas 

“Caxambu” e “Tubo Vertical”. Na medida em que há necessidade, investe-se em açudes, 

reservatórios de fibra e cisternas com manta PAD – polietileno de alta densidade. 

 

 

3.2 ASPECTOS POPULACIONAIS 

 

Os colonizadores germânicos encontraram etnias diferentes como os afrodescendentes 

e outros parecidos com os nativos (índios). Ocorreram dois fluxos de imigração germânica: um 

provindo diretamente da Europa e outro originários das colônias gaúchas.  
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No grupo oriundo da Europa além dos que vieram da região onde hoje é a Alemanha, 

tivemos imigrantes de Russos, Bessarabianos (Moldávia, Ucrânia, Bessarábia, Criméia) e 

Iugoslavos. No segundo grupo, da qual descende a maioria, é originário do Rio Grande do Sul, 

proveniente da região das antigas colônias alemãs. 

O grupo dos caboclos são remanescentes de empresas exploradoras de madeiras da 

Argentina e Uruguai (Jaboti e Louis Pastore) e o grupo que para os colonizadores eram de 

origem incerta, alguns os consideravam oriundos de expedições missionárias, outros 

consideravam índios ou desgarrados de empresas. 

O município de São João do Oeste tem como principal atividade econômica do setor 

primário a agricultura e pecuária com um total de 2703 pessoas atuando nestes setores. 

O setor secundário abrange as indústrias de transformação no qual trabalham 162 

pessoas ativamente. 

Já o setor terciário com um total de 667 trabalhadores abrange as áreas de construção, 

comércio, alimentação, transporte, intermediação financeira, atividades imobiliárias, aluguéis, 

serviços prestados às empresas, administração pública, defesa e seguridade social, educação, 

saúde e serviços coletivos, sociais e pessoais e serviços domésticos. 

A densidade demográfica do município, de acordo com o IBGE é 36,96 por 

quilômetro/área. 

 

Tabela 1 - Evolução Populacional 

Ano São João do Oeste Santa Catarina Brasil 

1991 - 4.541.994 146.825.475 

1996 6.488 4.844.212 156.032.944 

2000 5.789 5.356.360 169.799.170 

2007 6.020 5.866.252 183.987.291 

2010 6.036 6.248.436 190.755.799 

2014 6.235 6.727.148 204.026.503 

Fonte: Site IBGE 
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Tabela 2 - Informações sobre o município de São João do Oeste 

População 

(Localizaç

ão / Faixa 

Etária) 

A

Ano 

0 

0 a 3 

anos 

4 

4 a 5 

anos 

6 

6 a 14 

anos 

1

15 a 17 

anos 

1

18 a 24 

anos 

2

25 a 34 

anos 

3

35 anos 

ou Mais 

T

Total 

Urbana 2

2000 

6

68 

4

47 

2

263 

1

101 

1

116 

2

247 

6

53 

1

1.495 

2

2007 

8

80 

3

31 

2

244 

9

95 

2

224 

2

257 

8

26 

1

1.757 

2

2010 

7

72 

4

43 

2

219 

1

110 

2

243 

3

300 

1

1.104 

2

2.091 

Rural 2

2000 

2

282 

1

140 

7

798 

2

261 

4

412 

5

594 

1

1.807 

4

4.294 

2

2007 

1

165 

8

80 

6

628 

2

235 

4

472 

4

497 

1

1.984 

4

4.061 

2

2010 

1

128 

8

83 

5

506 

2

238 

3

384 

4

498 

2

2.080 

3

3.917 

Total 2

2000 

3

350 

1

187 

1

1.061 

3

362 

5

528 

8

841 

2

2.460 

5

5.789 

2

2007 

2

245 

1

111 

8

872 

3

330 

6

696 

7

754 

2

2.810 

5

5.818 

2

2010 

2

200 

1

126 

7

725 

3

348 

6

627 

7

798 

3

3.184 

6

6.008 

PIB IDH IDI Taxa de analfabetismo 

117.139 0.81 0.88 População de 10 a 15 anos População de 15 

anos ou mais 

0.30 0.90 

Fonte: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 e Contagem 2007; (2) IBGE - 2008, A preços correntes (1 000 R$); (3) 

Índice de Desenvolvimento Humano - PNUD - 2000; (4) Índice de Desenvolvimento da Infância - Unicef - 

2004;(5) IBGE - Censo Demográfico de 2000 

 

 

3.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS  
 

São João do Oeste tem sua economia baseada predominantemente pelas atividades 

agropecuárias, onde se destacam principalmente a suinocultura, avicultura e pecuária leiteira. 
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3.3.1 Movimento Econômico de São João do Oeste – 2014 

 

Tabela 3 - Movimento Econômico de São João do Oeste 

Movimento Econômico R$ % 

Agropecuário 218.275.904,84 79,36 

Indústria, Comércio, Transportes, 

Telecomunicações e Energia 

56.766.545,19 20,64 

TOTAL 275.042.450,03 100,00 

Fonte: Unidade Conveniada da Fazenda Estadual de São João do Oeste e Secretaria do Estado da Fazenda 

 

 

3.4 ASPECTOS CULTURAIS 

 

Para entender melhor os aspectos culturais, é importante esclarecer que São João do 

Oeste faz parte de um projeto de colonização organizado pelos padres Jesuítas, oriundos da 

Europa, em 1880, para cuidar dos imigrantes alemães católicos do Rio Grande do Sul, que 

vieram, na sua maioria, refugiados da Alemanha para o Brasil. Com o apoio do Padre Amstand 

e outros, fundou-se o Volksverein, somente para alemães católicos do Rio Grande do Sul, em 

1912. 

Em 1926, o Volksverein, com o apoio dos Jesuítas, criou a colônia de Porto Novo, 

hoje abrangendo a região formada pelos municípios de Itapiranga, Tunápolis e São João do 

Oeste. Essa colônia foi dividida em lotes e somente conseguia comprar um desses lotes quem 

era de origem alemã e católico. 

Desde o começo, priorizou-se a educação, tanto que as comunidades eram organizadas 

em torno da escola que, muitas vezes, servia também de capela para as celebrações religiosas, 

sendo, por isso, denominada de igreja e escola. O professor inicialmente era pago pelos próprios 

pais e ensinava as crianças em língua alemã. 
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Em torno da escola surgiram, aos poucos, a igreja, a casa do professor, a casa 

comercial, o clube social e outros. Sob este prisma colonizacional, assentaram-se os alicerces 

dos traços socioculturais que hoje caracterizam e orgulham São João do Oeste. 

Preservaram-se a língua alemã, como também as tradições da cultura germânica 

trazidas pelos colonizadores. Dedica-se prioridade à educação, sendo que o município de São 

João do Oeste é destaque nacional, recebendo, por 3 anos consecutivos, o mérito do título de 

município com menor índice de analfabetismo do Brasil. Foi também reconhecido como a 

Capital Catarinense da Língua Alemã, quando da promulgação da Lei Estadual nº 14.467, uma 

vez que, cerca de 96% da população se comunica através desse idioma.  

Para promover o lazer, existem no município associações que promovem eventos 

culturais e esportivos. Os esportes que predominam no município são futebol de salão, futebol 

de campo, bocha, bolão, vôlei de areia, vôlei de quadra, quarenta e oito, sinuca e futebol sete. 

Funcionam no município diversas escolinhas de futebol, vôlei, futsal e atletismo.  Para 

incentivar a prática esportiva ocorrem, de dois em dois anos, os jogos abertos municipais – 

JASJO - promovendo-se, assim, a integração das entidades e comunidades em diversas 

modalidades esportivas. Também são realizados, anualmente, campeonatos municipais de 

futebol de campo, voleibol, quarenta e oito, bolão, entre outros. 

 

 

3.3.1 Diagnóstico da Cultura no Município 

 

A cultura do município de São João do Oeste não possui uma Secretaria específica, 

atualmente é um Departamento atrelado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes 

e Turismo. A efetiva organização do Departamento Cultural do município teve início em 2009, 

com a realização da 1ª Conferência Municipal de Cultura. Em 2013, foi realizada a 2ª 

Conferência Municipal de Cultura, que teve como tema: “UMA POLÍTICA DE ESTADO 
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PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA” e, nesta 

Conferência foi sugerida a criação do Conselho Municipal de Cultura, que efetivamente foi 

criado através da Lei Municipal nº 1.510/13, de 18/06/2013. 

O município possui uma Biblioteca Pública, a “Biblioteca Pública Municipal Padre 

Afonso Hansen”, criada em 03 de maio de 1993, através da Lei Municipal nº 65/93, possui em 

seu acervo livros de literatura infantil, juvenil e adultos, romances, revistas, jornais, 

audiovisuais e outras publicações em diversos idiomas, além de oferecer acesso a pesquisas 

através da rede mundial de computadores – Internet. 

Também possui bibliotecas escolares em todas as escolas do município.  

O Museu Municipal foi criado através da Lei nº 1.054/07 de 04/12/2007 e, além do 

acervo permanente, composto por fotos, documentos e objetos, realiza diversas mostras e 

exposições relacionadas a fatos e acontecimentos do município. 

Também são desenvolvidas diversas atividades culturais relacionadas à: 

- Música - abrangendo aulas de violão, teclado, acordeom, bateria, sopro e percussão. 

Sendo que, atualmente o município conta com uma Banda Municipal de instrumentos de sopro 

e percussão, que já se apresentou em diversos eventos culturais do município e região e uma 

Orquestra de violões, acordeom, teclado e bateria. 

- Danças folclóricas - O Grupo de Danças Liebe Zum Tanz participa de encontros em 

todo o Sul do Brasil, como também em eventos comunitários, cultivando e preservando, assim, 

a cultura das danças típicas. 

- Patinação artística - com ensaios para alunos das escolinhas de São João do Oeste e 

Cristo Rei. Vale ressaltar que o município possui um Show Artístico sobre Rodas, mantido pela 

Associação de Patinação Rosas do Sul, em convênio com o município, que ensaia 

semanalmente e se destaca com várias apresentações em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 

do Sul. 
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- Corais e grupos de cantos: É realizado anualmente um encontro municipal de corais 

e grupos de canto do município, que é custeado pela Prefeitura Municipal. Também existe a 

liga regional dos corais, onde é feito um encontro por ano. Os dirigentes e componentes de 

corais não são remunerados, realizando este trabalho de forma voluntária. 

- FESTIOESTE - promoção conhecida a nível interestadual, realizada anualmente no 

mês de maio. É um festival de canção popular e sertaneja que conta com a participação de 

calouros de toda a Região Sul do Brasil, trazendo os melhores intérpretes da categoria. Dentre 

os objetivos desse festival pode-se destacar: a divulgação e a promoção de integração e 

intercâmbio dos calouros e os mesmos com o público; oportunizar a revelação de novos 

talentos; valorizar e preservar a música popular e sertaneja como elemento formador da nossa 

cultura, mantendo, assim, uma das mais genuínas formas de expressão da arte do nosso povo. 

 - Festival da canção estudantil - promovido pelas escolas das redes municipal e 

estadual de ensino a fim de incentivar a descoberta de novos talentos. 

- Concurso Municipal de Oratória – realizado anualmente entre os estudantes de 

Ensino Médio do município. É promovido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes em 

parceria com o SICOOB-Creditapiranga. 

- DEUTSCHE WOCHE – Maior festa de cunho cultural-germânica da Região. É 

realizada anualmente em parceria entre Departamento Cultural, Grupo de Danças Liebe Zum 

Tanz e Associação Cultural Alemã. A semana alemã oferece diversos atrativos como: Festival 

da Canção Alemã, Gincana Cultural e Folclórica, Concurso da piada e da mentira em alemão, 

desfile de carros alegóricos, missa no idioma alemão, concurso do chopp em metro, concurso 

do serrote, teatro no idioma alemão, encontro de grupos folclóricos, jantar típico alemão, entre 

outras atrações. 

- Auxílio ao Clube do Cavalo Otto Veit - preservando, dessa forma, algumas tradições 

gaúchas, pois a maioria dos moradores de São João do Oeste são provenientes de cidades 
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gaúchas de colonização alemã. Realizam-se cavalgadas, missas crioulas, cursos de danças 

típicas e eventos gastronômicos. 

- Escolha das Soberanas do município – As entidades e comunidades do município 

patrocinam candidatas que concorrem ao título de Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa de São João 

do Oeste. 

- Erntedankfest – Festa em agradecimento pela colheita – promovida anualmente pela 

Paróquia São João Berchmans. Neste festejo, faz-se uma alvorada festiva com foguetório e 

toque dos sinos. Geralmente às nove horas é celebrada uma missa festiva com a participação 

das soberanas da festa e animação da banda e coral comunitário. A igreja é toda enfeitada com 

produtos da terra e do comércio. Ao meio-dia serve-se churrasco e comes típicos, não faltando 

as tradicionais cucas e sobremesas. Música de banda e muita diversão não faltam para ocupar 

e animar os visitantes que chegam de toda região. 

Além disso, as comunidades do interior promovem sua festa anual, na qual pessoas de 

todo município e redondezas se reúnem.   

Promovem-se também bailes sociais, bailes de casais e outros na sede e nas 

comunidades do interior, sempre com muita animação. 

Além da Erntedankfest, realizam-se também as Kerb em família e nas comunidades, 

Kerbfest para homenagear o padroeiro, a festa do leitão assado, as festas juninas e a EXPO 

SÃO JOÃO – Feira Agropecuária, Comercial e Industrial. 

O povo de São João do Oeste também costuma participar das festas e eventos que são 

realizadas nos municípios vizinhos, entre eles, a Oktoberfest em Itapiranga; Efacitus em 

Tunápolis; a Maifest em Sede Capela; a FAIC em Iporã do Oeste e a Expo São Miguel em São 

Miguel do Oeste. 

Pode-se dizer que o povo de São João do Oeste prima pelas obras comunitárias, pela 

união e o trabalho coletivo em prol do desenvolvimento do município. 
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Dessa forma, cada comunidade construiu seu clube social, sua igreja, zela pela 

preservação da sua escola, não esperando que o governo venha e faça. É um povo ordeiro, 

trabalhador e que zela pelo bem comum dando para o estado e para o país um exemplo de 

organização e progresso. 
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4 ESTRUTURA DOS ORGÃOS  

 

4.1 EDUCAÇÃO  

 

O município de São João do Oeste conta com um Sistema Municipal de Ensino criado 

pela Lei nº 889/05 de 16/12/2005 e atualizado em 25/03/2014, através da Lei Municipal nº 

1.561/14. 

O Conselho Municipal de Educação foi instituído em 03/05/1993 através da Lei nº 

64/93 e atualizado pela Lei nº 1.561/14 de 25/03/2014. Além do Conselho Municipal de 

Educação, o município possui também outros Conselhos na área da educação, legalmente 

constituídos, que são:  

- Conselho Municipal de Alimentação Escolar – Lei nº 187/94 de 17/10/1994. 

- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB – Lei nº 988/07 de 03/04/2007; 

A rede escolar do município é composta pelas unidades de ensino apresentadas nas 

tabelas abaixo: 

 

 

4.1.1 Rede Escolar 

 

A Rede escolar de São João do Oeste é composta pelos estabelecimentos de ensino 

descritos na tabela a seguir: 
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Tabela 4 - Estabelecimentos de Ensino do Município de São João do Oeste 

NOME DA ESCOLA LOCALIZAÇÃO DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 

MODALIDADE 

CENTRO EDUCACIONAL SÃO 

JOÃO DO OESTE 

URBANA MUNICIPAL 1º AO 5º ANO 

CENTRO EDUCACIONAL CRISTO 

REI 

RURAL MUNICIPAL 1º AO 5º ANO 

ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO 

LUIZ GALLOTTI 

RURAL MUNICIPAL 1º AO 5º ANO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

JESUS MENINO 

URBANA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

PRÉ-ESCOLAR CHAPEUZINHO 

AMARELO 

RURAL MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

PRÉ-ESCOLAR AMOR PERFEITO RURAL MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MADRE BENVENUTA 

URBANA ESTADUAL 6º AO 9º ANO E 

MÉDIO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

CRISTO REI 

RURAL ESTADUAL 6º AO 9º ANO E 

MÉDIO 

ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL Pe. JOÃO RICK 

RURAL ESTADUAL 1º AO 9º ANO 

ESCOLA ESPECIAL RENASCER URBANO PRIVADO ED. ESPECIAL 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Escolas Estaduais 

 

 

Tabela 5 - Estabelecimentos de Ensino, por dependência administrativa, segundo a 

etapa/modalidade ministrada, no ano de 2014. 

Estabelecimentos de Ensino Dependência Administrativa 

Total Municipal Estadual Privada 

Educação Infantil 04 04 - - 

Ensino Fundamental 04 03 01 - 

Ensino Médio - - - - 

Ensino Fundamental e Médio 02 - 02 - 

Educação Especial 01 - - 01 

Educação de Jovens e Adultos - - - - 

Total de Estabelecimentos 11 07 03 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Escolas Estaduais 
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Tabela 6 - Salas de aula, segundo dependência administrativa, por etapa e modalidade de ensino 

– 2014 

Dependência 

Administrativa 

Creche Pré-

Escolar 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Educação 

Especial 

Educação 

de Jovens 

e Adultos 

Total 

Estadual - - 15 09 - - 24 

Municipal 08 06 10 - - - 24 

Particular - - - - 02 - 02 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Escolas Estaduais 

 

 

4.1.2 População Escolarizada por Idade 

 

Com relação a população escolarizada, a realidade de São João do Oeste está 

demonstrada nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 7 - População por grupo de idade - 2010 a 2014 

ANO POPULAÇÃO ESCOLARIZADA 

0 a 5 anos 6 a 14 anos 15 a 17 anos 18 e mais 

2010 196 733 322 - 

2011 169 694 309 - 

2012 210 646 284 - 

2013 215 618 317 - 

2014 231 550 256 - 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Escolas Estaduais 
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Tabela 8 - População escolarizada por grupo de idade, segundo a etapa e modalidade de ensino 

- 2010 a 2014 

ANO CRECHE 

E ED. 

INFANTIL 

Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio Educação de 

Jovens e 

Adultos T
o
ta

l 

6 a 14 + 14 15 a 17 + 17 18 ou mais 

2010 191 738 - 322 - - 1.251 

2011 163 700 - 309 - - 1.172 

2012 200 658 - 284 - - 1.142 

2013 215 618 - 217 - - 1.050 

2014 231 550 15 241 - - 1.037 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Escolas Estaduais 

 

O atual contexto da educação infantil no município de acordo com o Sistema Municipal 

de Educação de São João do Oeste, em seu artigo 6º, inciso XVII, a organização das turmas da 

educação infantil, observarão os seguintes critérios, quanto ao número de alunos e professores 

por turma: 

 

Tabela 09 - Número de alunos e professores por turma 

Etapa da educação 

infantil 

Turma Nº alunos Nº professores 

CRECHE 

00 a 03 anos 

Berçário 

(06 meses a 01 ano) 

Até 08 alunos por turma 01 professor e 01 auxiliar 

Maternal I 

(01 a 02 anos) 

Até 12 alunos por turma 01 professor e 01 auxiliar 

Maternal II 

(02 a 03 anos) 

Até 15 alunos por turma 01 professor e 01 auxiliar 

Maternal III 

(03 a 04 incompletos) 

Até 18 alunos por turma 01 professor 

PRÉ-ESCOLA 

05 a 06 anos 

Jardim 

(04 a 05 anos) 

Mínimo 10 e máximo 20 

alunos por turma 

01 professor 

Pré 

(05 a 06 incompletos) 

Mínimo 12 e máximo 20 

alunos por turma 

01 professor 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2015 
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O município atende os alunos da educação infantil em 04 (quatro) educandários, sendo 

que um atende alunos de Creche, dois atendem alunos do Maternal III, Jardim e Pré-Escola e 

um atende alunos de Jardim e Pré-Escola, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 10 - Educandários de educação infantil, 2015. 

ESCOLA LOCALIZAÇÃO TURMAS 

Creche Municipal Kinder Haus Urbana Berçário, Maternal I, II e 

III 

Pré-Escolar Amor Perfeito Rural Maternal III, Jardim e 

Pré-Escola 

Pré-Escolar Chapeuzinho Amarelo Rural Maternal III, Jardim e 

Pré-Escola 

Centro de Educação Infantil Jesus Menino Urbana Jardim e Pré-Escola 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2015 

 

Com relação aos recursos humanos atuantes na educação infantil no município de São 

João do Oeste, foi realizado um Concurso Público no ano de 2013, efetivando docentes e demais 

profissionais de apoio para atuação nesta modalidade de ensino. 

As próximas tabelas oferecem um parâmetro atual da escolarização e situação 

funcional dos professores e profissionais da educação que estão atuando na educação infantil: 

 

Tabela 11 - Profissionais da educação atuando na educação infantil por situação funcional – 

2015 

Cargo Nº Situação Funcional 

Efetivo/ 

Estatutário 

Celetista Contrato 

Temporário 

Terceirizado Outro 

Professores 24 14 - 10 - - 

Fonoaudióloga 01 01 - - - - 

Psicóloga 01 01 - - - - 

Nutricionista 01 01 - - - - 

Diretor de Escola 01 01 - - - - 

Estagiários 13 - - - - 13 

Servente 08 07 - 01 - - 

Secretário Escolar 01 - - 01 - - 
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A grade curricular da educação infantil no município de São João do Oeste foi 

reformulada no início de 2014 e conta com as seguintes áreas do conhecimento: 

Para o Maternal III, Jardim e Pré-Escola: 

- Educação física; 

- Informática; 

- Língua Alemã; 

- Língua Inglesa; 

- Linguagem oral e escrita; 

- Linguagem do movimento e corporeidade; 

- Linguagem Artística (plástica e cênica); 

- Linguagem da Natureza e Sociedade; 

- Linguagem Pensamento Lógico Matemático; 

- Linguagem Musical 

Para a Creche: 

- Linguagem oral e escrita; 

- Linguagem do movimento/corporeidade; 

- Linguagem artística; 

- Linguagem da natureza e sociedade; 

- Linguagem matemática; 

- Oficina de música; 

- Oficina de recreação, e 

- Oficina de literatura infantil 

As aulas têm 45 minutos de duração e o recreio duração de 15 minutos. 
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4.1.3 Ensino Fundamental 

 

Os alunos do ensino fundamental regular são crianças e adolescentes cujo 

desenvolvimento está marcado por interesses próprios, relacionado aos seus aspectos físico, 

emocional, social, e cognitivo, em constante interação. Como sujeitos históricos que são, as 

características de desenvolvimento dos alunos estão muito relacionadas com seus modos 

próprios de vida e suas múltiplas experiências culturais e sociais.  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, os artigos 6º e 208 §§ 1º e 2º, 

respectivamente, preconizam que:  

 

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.  

Art. 208 - 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular, 

importa responsabilidade da autoridade competente. 

 

Infere-se, portanto, a partir do exposto, a importância que a educação exerce na 

formação e construção dos indivíduos. A LDB, Lei nº 9394/96, também estabelece em seu 

artigo 2º que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

O artigo 6º da mesma lei preconiza que “é dever dos pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no Ensino Fundamental”.  Porém, em 

2005, a Lei nº 11.114 torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no Ensino 
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Fundamental, mas somente a Lei nº 11.274/06, estabelece prazo de implantação do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos de duração, com a inclusão das crianças de 6 (seis) anos de 

idade pelos sistemas de ensino até 2010.  

O município de São João do Oeste/SC iniciou o processo de ampliação a partir de 

2007 com estudo, formação de professores, reestruturação dos planos de ensino e outras 

adequações administrativas, financeiras, pedagógicas bem como acompanhamento e avaliação 

em todos os níveis da gestão educacional foi necessária para adequar a implantação gradativa 

do ensino Fundamental de nove anos.  

O Sistema Municipal de Ensino de São João do Oeste, Lei nº 1.561/14, em sua Seção 

I, Art. 10, preconiza que “o ensino fundamental, com duração de 9 anos, será organizado em 

anos, podendo posteriormente ser oferecido por outra forma de organização, conforme 

estabelece a LDB, desde que aprovado pelo Conselho Municipal de Educação”. 

Objetivando o acompanhamento das determinações do Ministério da Educação MEC, 

sobre a implantação do Ensino Fundamental de nove anos e seguindo orientações do Plano 

Nacional de Educação – PNE, cabe ao município assegurar a todas as crianças um tempo mais 

longo no convívio escolar, o que configura mais oportunidades de aprendizagem. Assim, 

contemplando os princípios educacionais, busca-se garantir a efetiva universalização do 

Ensino Fundamental promovendo acesso à educação, proporcionando condições adequadas 

para que possa apresentar resultados positivos garantindo a permanência e êxito na 

aprendizagem dos/das estudantes. 

De acordo com as orientações para a inclusão da criança de 6 (seis) anos de idade, é 

importante ressaltar que a aprendizagem não depende apenas do aumento do tempo de 

permanência na escola, mas também do emprego mais eficaz desse tempo, pois a associação 

de ambos pode contribuir significativamente para que os/as estudantes aprendam mais e de 

maneira mais prazerosa. 
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Só tem sentido incorporar uma criança no ensino fundamental se você estiver preocupado 

com a totalidade de seu desenvolvimento. Não é para diminuir a repetência e aumentar a 

escolarização pura e simplesmente. É por respeito ao tempo da infância. Está faltando à 

pedagogia dar importância aos tempos de vida e não se preocupar apenas com os conteúdos 

(RONSONI apud ARROYO, 2005, p.36). 

 

Nessa perspectiva, as Resoluções nº 04 de 13/07/2010 e nº 07 de 14/12/2010, 

documentos recentes que fixam as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica e para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, reiteram os princípios que possibilitam 

o desenvolvimento integral dos indivíduos nos seus múltiplos aspectos, os fundamentos e 

procedimentos definidos para orientar as políticas públicas educacionais no âmbito do Ensino 

Fundamental, explicitando claramente a responsabilidade do Estado Brasileiro, da família e da 

sociedade. “O Ensino Fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e 

como dever do Estado e da família na sua oferta a todos/as” (Art. 3° Resolução nº 07 de 

14/12/2010).    

A Rede Municipal de Ensino de São João do Oeste, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de políticas da oferta de matrículas no Ensino Fundamental nos Anos 

Iniciais, alcançou 93,82% de cobertura deste nível de ensino, a rede estadual 6,18%, conforme 

Censo Escolar 2014, o que demonstra predominância significativa da atuação municipal nesse 

compromisso social, conforme disposto nas tabelas abaixo: 
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Tabela 12 - Ensino Fundamental: matrícula inicial por Dependência Administrativa - 1º ao 5º 

ano 

ANO/DEPENDÊNCIA MUNICIPAL ESTADUAL TOTAL 

2010 248 34 282 

2011 323 27 350 

2012 303 32 335 

2013 317 28 345 

2014 319 21 340 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Escolas Estaduais 

 

 

Tabela 13 - Ensino Fundamental: matrícula inicial por dependência administrativa - 6º ao 9º 

ano 

ANO/DEPENDÊNCIA ESTADUAL TOTAL 

2010 452 452 

2011 350 350 

2012 315 315 

2013 304 304 

2014 243 243 

Fonte: Escolas Estaduais 

 

O Ensino Fundamental conjuntamente com a Educação Infantil e o Ensino Médio, 

passaram a compor a Educação Básica, condição essa alterada pela Emenda Constitucional nº 

59/2009, que amplia o dever do Estado em relação à educação ao modificar a faixa de 

escolarização obrigatória que passa a ser dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos. 

No Brasil, a busca da universalização do ensino obrigatório tem favorecido, nas últimas 

décadas, políticas educacionais no sentido de garantir a democratização da educação pública 

e de qualidade para todos, onde 98,4% das crianças de 6 a 14 anos estão frequentando a escola 

conforme dados do PNAD/IBGE - Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio/IBGE.  

Quanto à universalização em São João do Oeste SC, os resultados têm apontado uma taxa de 
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atendimento escolar que chega, segundo o Censo Demográfico de 2010, a 91,11% (100%) do 

total de crianças de 6 a 14 anos. 

 

 

4.1.4 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

 

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi criado pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 2007, com o 

objetivo de medir a qualidade da rede de ensino nas escolas brasileiras. O índice é calculado 

com base nas taxas de rendimento escolar (indicadas pelos índices de aprovação e evasão) e 

médias de desempenho dos alunos nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Os índices 

de aprovação são obtidos a partir dos dados do Censo Escolar realizado anualmente pelo INEP 

e as médias de desempenho utilizadas são aquelas observadas na ANRESC/Prova Brasil1 (para 

IDEB de escolas e municípios) e do SAEB2 (no caso do IDEB dos estados e nacional). Para 

os cálculos utiliza-se uma escala de 0 a dez. 

Desse modo, esse índice reúne, em um só indicador, dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas 

avaliações. 

Para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso garantir que os alunos 

aprendam, não repitam o ano e tenham uma frequência regular.  Por isto, mais do que um 

indicador estatístico, ele pode ser utilizado como um diagnóstico atualizado da situação 

                                                             
  1 ANRESC/Prova Brasil – Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. 
   2 O SAEB foi instituído pelo MEC em 1995 e é constituído por avaliações nacionais por amostragem realizadas a cada dois 

anos, com o objetivo de investigar o nível de conhecimentos de língua portuguesa (foco em leitura) e de matemática (foco na resolução de 

problemas) dos alunos do 5º e 9ª ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. 
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educacional e como um parâmetro para a projeção de metas orientadoras para ações voltadas 

para o aumento da qualidade de ensino. 

Com base na análise do IDEB em nível nacional, o MEC propõe metas intermediárias 

calculadas pelo INEP no âmbito do programa de metas fixadas pelo Compromisso “Todos pela 

Educação”, eixo do plano de Desenvolvimento da Educação, que trata da educação básica. A 

meta é que o país supere progressivamente a situação atual (média de 4,2 em 2007) e chegue 

em 2021 à média 6,0, tendo como referência a qualidade dos sistemas em países da OCDE3. 

Para tanto, cada escola deve realizar todos os esforços para melhorar seus índices, porque esse 

será um indicativo seguro e visível para toda a sociedade de que estará cumprindo da melhor 

forma possível sua função social. 

 

 

4.1.4.1 O IDEB no município de São João do Oeste 

 

O IDEB de São João do Oeste observado para as séries iniciais em 

2005/2007/2009/2011/2013 apresenta um índice acima da média das escolas públicas do 

Brasil, Estados e Municípios, bem como, acima da média global nacional. O IDEB Municipal 

de São João do Oeste cresceu 1,3 pontos em 2 anos, de 2005 para 2007, subiu mais 0,2, de 

2007 a 2009 e de 2011 a 2013 cresceu mais 1,1 pontos. O IDEB das Escolas Estaduais de São 

João do Oeste cresceu 0,4 de 2005 para 2007 e cresceu 0,4, de 2007 para 2009, decaindo 0,4 

pontos de 2011 a 2013. 

 

 

                                                             
3 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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Tabela 14 - IDEB do Ensino Fundamental de São João do Oeste - Anos Iniciais 

 IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

ANO 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Brasil 3,5 3,8 4,0 4,1 5,2 3,9 4,2 4,6 4,9 6,0 4,6 

Santa 

Catarina 

4,4 4,9 5,2 5,8 6,0 4,5 4,8 5,2 5,5 5,8 6,5 

São João 

do Oeste 

4,6 5,9 6,1 6,4 7,5 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9 6,6 

Fonte: INEP, 2015 

 

 

Tabela 15 - IDEB do Ensino Fundamental de São João do Oeste - Anos Finais 

 IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

ANO 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Brasil 3,5 3,8 4,0 4,1 4,2 3,5 3,7 3,9 4,4 5,5 4,0 

Santa 

Catarina 

4,3 4,3 4,5 4,9 4,5 4,3 4,5 4,7 5,1 5,5 6,2 

São João 

do Oeste 

4,3 4,7 5,1 5,4 5,0 4,4 4,5 4,8 5,2 5,5 6,2 

Fonte: INEP, 2015 

 

Apesar da cidade de São João do Oeste ter melhorado nos índices do IDEB, o resultado 

da Prova Brasil mostra que há necessidade de melhorias no âmbito do Ensino Fundamental. 

Ressalta-se ainda, que os resultados obtidos também servem de base para a promoção de ações 

voltadas para a correção dos pontos mais críticos demostrados nas avaliações. 

 

 

4.1.4.2 O atual contexto do Ensino Fundamental no município de São João do Oeste 

 

O Ensino Fundamental no município de São João do Oeste está distribuído em 03 

escolas da rede pública municipal e 03 escolas da rede pública estadual como demonstra a tabela 

abaixo: 
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Tabela 16 - Estabelecimentos de ensino fundamental do município de São João do Oeste – 

2015 

NOME DA ESCOLA LOCALIZAÇÃO DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 

MODALIDADE 

CENTRO EDUCACIONAL SÃO 

JOÃO DO OESTE 

URBANA MUNICIPAL 1º AO 5º ANO 

CENTRO EDUCACIONAL CRISTO 

REI 

RURAL MUNICIPAL 1º AO 5º ANO 

ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO 

LUIZ GALLOTTI 

RURAL MUNICIPAL 1º AO 5º ANO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MADRE BENVENUTA 

URBANA ESTADUAL 6º AO 9º ANO  

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

CRISTO REI 

RURAL ESTADUAL 6º AO 9º ANO  

ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL Pe. JOÃO RICK 

RURAL ESTADUAL 1º AO 9º ANO 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Escolas Estaduais, 2015 

 

 

O Sistema Municipal de Educação de São João do Oeste, Lei nº 1.561/14 de 

25/03/2014, dispõe em seu artigo art. 6º, a organização das turmas de acordo com o nível de 

ensino, professor, carga horária e condições econômicas, legais, pedagógicas e materiais da 

instituição, observando os seguintes critérios: 

 

Parágrafo 3º - Para o Ensino Fundamental: 

a. 1º ano – mínimo 10 e máximo 20 alunos por turma; 

b. 2º ao 5º ano – Mínimo 12 e máximo 24 alunos por      turma.    

 

O Sistema também prevê, neste mesmo artigo, inciso XXII que “a idade para o 

ingresso no Ensino Fundamental será de 06 anos completos ou a completar até o dia 31 de 

março”. 
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4.1.5 Ensino Médio 

 

O Ensino Médio é a última etapa da Educação Básica. Segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB 9394/96), os Estados são responsáveis por, progressivamente tornar o Ensino 

Médio obrigatório, sendo que para isso devem aumentar o número de vagas disponíveis, de 

forma a atender a todos os concluintes do Ensino Fundamental, conforme estabelece o Plano 

Nacional de Educação (PNE). 

No Brasil, o Ensino Médio tem a duração mínima de 3 anos. A finalidade do Ensino 

Médio, segundo a LDB 9394/96, em seu artigo 35, é a seguinte: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 

de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

 

4.1.5.1 O Ensino Médio no município de São João do Oeste 

 

Duas escolas da Rede Estadual de Ensino atendem os estudantes do Ensino Médio no 

município, conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
http://www.infoescola.com/educacao/plano-nacional-de-educacao-pne/
http://www.infoescola.com/educacao/plano-nacional-de-educacao-pne/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-medio/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-medio/
http://www.infoescola.com/filosofia/pensamento-critico/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-medio/


Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO OESTE 

Município tricampeão nacional em alfabetização 

Capital Catarinense da língua alemã 

 

  

                                                                       
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                           47 
                                                             
   
 

Rua Encantado, 66– Centro – São João do Oeste – SC 

 CEP 89897-000 Fone (0xx49) 31952000 

 E-mail: social@saojoao.sc.gov.br 
 
 

Tabela 17 - Estabelecimentos de Ensino Médio por localização e dependência administrativa 

NOME DA ESCOLA LOCALIZAÇÃO DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 

Escola de Educação Básica Madre Benvenuta Urbana Estadual 

Escola de Educação Básica Cristo Rei Rural Estadual 

Fonte: Escolas Estaduais 

 

 

4.1.5.2 O Ensino Médio Inovador 

 

Conforme o exposto abaixo, citando as iniciativas legais primeiras para implementar um 

ensino médio que viesse suprir as lacunas historicamente constituídas e, principalmente, o 

‘vazio educacional’ que esta fase do sistema educacional apresenta, tanto em números como 

em qualidade, instaura-se o ensino médio inovador. 

O estado de Santa Catarina, ao que se refere às metas 3, 6, 7 e 20, que projetam, em 

síntese o fomento da qualidade em todas as etapas e modalidades, bem como a universalização 

do atendimento para uma população de idade correlata ao ensino médio;  a intensificação de 

matrículas, garantindo qualidade, permanência e conclusão; a busca da integralidade de tempo 

de permanência e formação, propôs um projeto que mescla o que já havia com a integralidade 

plena, o ensino médio inovador, intensificando o investimento público.  

A EEB Madre Benvenuta, da sede do município, atende atualmente no turno diurno, 

turmas de Ensino Médio, somente no formato de ensino médio inovador, e uma turma no 

noturno regular, a qual atende alunos que possuem emprego e com distorção idade/série em sua 

maioria, muitos retornando à escola para concluir o ensino médio. 
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4.1.6 Modalidade da Educação Básica 

 

As modalidades de ensino da educação brasileira são divididas em: educação especial, 

educação de jovens e adultos, educação profissional tecnológica, educação escolar indígena, 

educação quilombola e educação escolar do campo. Veremos a seguir as características de cada 

modalidade no contexto da educação do município de São João do Oeste. 

Em São João do Oeste, segundo o censo educacional de 2014, 52 (cinquenta e dois) 

estudantes regularmente matriculados nas redes de ensino possuem alguma deficiência. Destes 

12 (doze) estão inseridos no ensino regular e 40 (quarenta) nas Escola Especial mantida pela 

APAE. 

Estes dados demonstram ser imprescindível o trabalho de construção de redes de 

inclusão capazes de encontrar caminhos para desburocratização de serviços de modo que as 

crianças e adolescentes com deficiência ou outras limitações, tenham acesso aos meios 

favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem. 

O município apresenta uma estrutura dual de oferta e permanência (rede pública e 

privada). Escolas regulares onde estão matriculados/as estudantes com e sem deficiência e em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação a Escola Especial Renascer, cuja entidade 

mantenedora é a APAE (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais) atendem a um público 

definido a partir de suas especificidades. 

A Escola Especial Renascer, divide o espaço físico com o Centro de Educação Infantil 

Jesus Menino, ambos os educandários localizados no Centro do Município. Apesar da escola 

especial ser mantida pela APAE, o município oferece serviço de limpeza, alimentação escolar, 

espaço físico e pagamento de energia elétrica, além do Convênio com repasse mensal de um 

valor financeiro para auxiliar o pagamento dos profissionais que lá atuam. 
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4.1.7 Evasão Escolar  

 

A evasão escolar ocorre quando o aluno deixa de frequentar a aula, caracterizando o 

abandono da escola durante o ano letivo. 

No Brasil, a evasão escolar é um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema 

educacional. Segundo dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira), de 100 alunos que ingressam na escola na 1ª série, 5 não concluem o ensino 

fundamental, ou seja, 95 terminam a 8ª série (IBGE, 2007). 

Em 2007, 4,8% dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries/1º ao 

9º ano) abandonaram a escola. Embora o índice pareça pequeno, corresponde a quase um 

milhão e meio de alunos. Muitos desses alunos retornarão à escola, mas em uma incômoda 

condição de defasagem idade/série, o que pode causar conflitos e possivelmente nova evasão. 

As causas da evasão escolar são variadas. Condições socioeconômicas, culturais, 

geográficas ou mesmo questões referentes aos encaminhamentos didáticos – pedagógicos e a 

baixa qualidade do ensino das escolas podem ser apontadas como causas possíveis para a evasão 

escolar no Brasil. 

No município de São João do Oeste, a evasão escolar é praticamente inexistente. Isto 

se deve a um trabalho efetuado entre Poder Público, escolas, Conselho Tutelar e famílias. Além 

disso, existe um Projeto a nível de Ministério Público denominado APÓIA – Programa de 

combate à evasão escolar - que tem como objetivo promover o regresso de crianças e 

adolescentes dos 4 aos 17 anos à escola, para que concluam a educação básica, e atuar 

preventivamente no sentido de garantir a permanência dos alunos na escola e melhorar a 

qualidade de ensino, mediante o aperfeiçoamento das políticas públicas intersetoriais voltadas 

à educação. 

 

http://www.infoescola.com/educacao/evasao-escolar/
http://www.infoescola.com/educacao/evasao-escolar/
http://www.infoescola.com/educacao/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-educacionais-anisio-teixeira-inep/
http://www.infoescola.com/educacao/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-educacionais-anisio-teixeira-inep/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
http://www.infoescola.com/educacao/evasao-escolar/
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4.2 SAÚDE  

 

A Secretaria de Saúde tem como objetivo promover o cumprimento do direito 

constitucional à saúde, visando à redução do risco de agravos e o acesso universal e igualitário 

às ações para promoção e recuperação, assegurando a equidade na atenção, diminuindo as 

desigualdades e promovendo serviços de qualidade, observando os princípios da integralidade 

e intersetorialidade nas ações e nos serviços de saúde, ênfase em programas de ação preventiva, 

humanização do atendimento. 

 

 

4.2.1 Nascidos Vivos  

 

Para obtermos informações sobre os nascidos vivos, usamos o Sistema de Nascidos 

Vivos (SINASC). Este sistema visa reunir informações epidemiológicas referentes aos 

nascimentos informados no território. Subsidia as intervenções relacionadas à saúde da mulher 

e da criança, com ações de atenção à gestante e ao recém-nascido. Segundo as informações do 

SINASC pode-se dizer que os nascidos vivos residentes em São João do Oeste são 

predominantemente nascidos em hospitais. No ano de 2014 as gestantes passaram a ser 

encaminhadas ao Hospital Regional Teresinha Gaio Basso em São Miguel do Oeste, para 

realizar trabalho de parto. De acordo com a tabela abaixo pode se observar um aumento do 

parto vaginal, desde que as gestantes são encaminhadas ao município de referência. 

 

Tabela 18-  Partos 

Tipo de Parto 2013 2014 2015 

VAGINAL 18 16 38 

CESÁREO 35 29 29 

TOTAL 53 45 67 

Fonte: SINASC 
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Analisando a tabela abaixo, referente aos nascidos vivos de 2013 a 2015 pode se 

observar a quantidade de nascidos por sexo. Sendo que, em São João do Oeste, pode se afirmar 

que nasceram mais crianças do sexo masculino do que feminino neste período. 

 

Tabela 19 – Nascimentos por Gênero  

GÊNERO 2013 2014 2015 

MASCULINO 23 26 43 

FEMININO 30 19 24 

TOTAL 53 45 67 

Fonte: SINASC 

 

 

4.2 2 Mortalidade 

  

O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) auxilia a gestão municipal devido o 

potencial de dados contidos no sistema, para a formulação de indicadores epidemiológicos 

como instrumentos estratégicos de suporte ao planejamento das ações, atividades e programas 

voltados à gestão em saúde. Assim, o SIM funciona como fonte de dados e de informação que 

subsidiam a tomada de decisão em diversas áreas da assistência à saúde.  

De acordo com a tabela e gráfico abaixo, podemos analisar que nos últimos três anos 

em São João do Oeste a mortalidade é maior no sexo feminino se comparado ao sexo masculino: 

 

Tabela 20 - Óbito por Sexo e Ano do Óbito  
Sexo 2013 2014 2015 Total 

Masc. 20 10 20 50 

Fem. 25 18 16 59 

Total 45 28 36 109 

Fonte: SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) 
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Gráfico 01 - Óbito por Sexo e Ano do Óbito 

 
Fonte: SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) 

 

 

4.2.2.1 Mortalidade Infantil  

 

A Mortalidade Infantil informa o risco de um nascido vivo morrer antes de completar 1 

ano. A morte de menores de 1 ano é diretamente influenciada por condições de saneamento, 

nutrição, imunização, educação, assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. A tabela 

abaixo nos permite visualizar que nos anos de 2013 á 2015 houve apenas um óbito infantil, 

sendo este classificado como causa mal definida. 
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Tabela 21- Mortalidade Infantil – menor de 1 ano (2013-2015) 

Causas Capítulos 
7-27 dias Total 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 
0 0 

Neoplasias (tumores) 
0 0 

Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 
0 0 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 
0 0 

Transtornos mentais e comportamentais 
0 0 

Doenças do sistema nervoso 
0 0 

Doenças do olho e anexos 
0 0 

Doenças do ouvido e da apófise mastóide 
0 0 

Doenças do aparelho circulatório 
0 0 

Doenças do aparelho respiratório 
0 0 

Doenças do aparelho digestivo 
0 0 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 
0 0 

Doenças sistema osteomuscular e tec. Conjuntivo 
0 0 

Doenças do aparelho geniturinário 
0 0 

Gravidez parto e puerpério 
0 0 

Algumas afecções originadas no período perinatal 
0 0 

Anomalias congênitas 
0 0 

Mal definidas 
1 1 

Lesões envenenamentos e algumas out consequências  

causas externas 
0 0 

Causas externas 
0 0 

Contatos com serviços de saúde 
0 0 

Total 
1 1 
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4.2.2.2 Mortalidade Materna – Mulheres em Idade Fértil  

 

A morte materna é classificada como a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 

dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da 

gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por 

medidas em relação a ela, porém não devido a causas acidentais ou incidentais. Portanto, 

as mortes maternas correspondem àquelas que ocorrem na gravidez, parto e puerpério. 

Considera-se como mulheres em idade fértil o grupo de mulheres que se encontrarem na 

faixa etária de 10 a 49 anos. Em São João do Oeste entre os anos de 2013 a 2015, não houve 

nenhuma morte materna. Os óbitos em mulheres em idade fértil podem ser observados na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 22 – Mortalidade de Mulheres em Idade Fértil (2013-2015) 

Causas Capítulos 2013 2014 Total 

Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 0 1 1 

Neoplasias (tumores) 1 0 1 

Doenças do aparelho digestivo 1 0 1 

Causas externas 1 0 1 

Total 3 1 4 

 

 

4.2.2.3 Mortalidade Hospitalar  

 

Os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

SIH/SUS, gerido pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Assistência à Saúde, em 

conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, sendo 

processado pelo DATASUS - Departamento de Informática do SUS, da Secretaria Executiva 
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do Ministério da Saúde. As unidades hospitalares participantes do SUS (públicas ou particulares 

conveniadas) enviam as informações das internações efetuadas através da AIH - Autorização 

de Internação Hospitalar, para os gestores municipais ou estaduais (para os demais). Estas 

informações são processadas no DATASUS, gerando os créditos referentes aos serviços 

prestados e formando uma valiosa Base de Dados, contendo dados de grande parte das 

internações hospitalares realizadas no Brasil. O gráfico expressa a morbidade hospitalar por 

sexo de 2013 a 2015 do município. 

 

Tabela 23 - Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência 

Sexo 2013 2014 2015 Total 

Masc 13 10 13 36 

Fem 12 8 8 28 

Ign - - - - 

Total 25 18 21 64 
     

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

 

4.2.3 Cobertura Vacinal 

 

A avaliação da cobertura vacinal tem o intuito de monitorar o cumprimento da meta de vacinar 

100% das crianças menores de 1 ano com todas as vacinas do esquema básico. Vamos avaliar 

a cobertura vacinal em menores de 1 ano por idade e por tipo de vacinas nos anos de 2014 e 

2015. 
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Tabela 24 – Cobertura vacinal em menores de 1 ano - 2014 

Munic

ípio 

Popula

ção 

BCG 

Meningocó

cica 

Conjugada 

C 

Penta(DTP/Hi

b/HB) 

Pneumocóc

ica 

Poliomielit

e 

Rotavírus 

Humano 

Febre 

Amarela 

Do

se 

Cobert

ura 

Do

se 

Cobert

ura 

Do

se 

Cobertur

a 

Do

se 

Cobert

ura 

Do

se 

Cobert

ura 

Do

se 

Cobert

ura 

Do

se 

Cobert

ura 

42162

5 - 

SAO 

JOAO 

DO 

OEST

E 

71 57 80,28 59 83,10 63 88,73 63 88,73 63 88,73 60 84,51 56 78,87 

TOTA

L 
71 57 80,28 59 83,10 63 88,73 63 88,73 63 88,73 60 84,51 56 78,87 

Fonte: Programa Nacional de Imunizações. 

 

 

- Dados atualizados em 03/11/2016 02:32:54, para o período de janeiro a dezembro 

(coberturas calculadas para a meta do período). 

- A vacina Febre Amarela faz parte da vacinação de rotina dos estados da região Norte e 

Centro Oeste e alguns municípios da BA; MG e SP, e recomendada para pessoas de outros 

estados que se deslocam para essas regiões 
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Tabela 25 - Cobertura vacinal em menores de 1 ano - 2015 

Coberturas Vacinais em menores de 1 ano de idade por tipo de vacinas em 2015 

Municí

pio 

Popula

ção 

BCG 

Meningocó

cica 

Conjugada 

C 

Penta(DTP/Hi

b/HB) 

Pneumocóc

ica 

Poliomielit

e 

Rotavírus 

Humano 

Febre 

Amarela 

Do

se 

Cobert

ura 

Do

se 

Cobert

ura 

Dos

e 

Cobertur

a 

Do

se 

Cobert

ura 

Do

se 

Cobert

ura 

Do

se 

Cobert

ura 

Do

se 

Cobert

ura 

42162

5 - 

SAO 

JOAO 

DO 

OEST

E 

55 74 134,55 61 110,91 70 127,27 64 116,36 74 134,55 59 107,27 65 118,18 

TOTA

L 
55 74 134,55 61 110,91 70 127,27 64 116,36 74 134,55 59 107,27 65 118,18 

 

Fonte: Programa Nacional de Imunizações. 

 

 

- Dados atualizados em 03/11/2016 02:32:54, para o período de janeiro e dezembro (cobertura 

calculadas para a meta do período). 

- A vacina Febre Amarela faz parte da vacinação de rotina dos estados da região Norte e Centro 

Oeste e alguns municípios da BA; MG e SP, e recomendada para pessoas de outros estados que 

se deslocam para essas regiões 

Como São João do Oeste possui uma cobertura de 100% de Equipes de Estratégias da 

Saúde da Família é possível observar que a cobertura vacinal normalmente ultrapassa os 100%. 
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4.2.4 Equipes de Saúde da Família 

 

  O município apresenta 2 equipes de saúde da família, uma na modalidade I e outra na 

modalidade II. A equipe modalidade I caracteriza-se pela composição dos seguintes 

profissionais que atuam 40 horas semanais: 01 médico generalista, 01 enfermeiro da estratégia 

de saúde da família, 01 técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família, 7 agentes 

comunitários de saúde, 01 cirurgião dentista da estratégia da saúde da família e 01 técnica de 

enfermagem que atua como auxiliar de saúde bucal. A equipe modalidade II caracteriza-se pela 

composição dos seguintes profissionais que atuam 40 horas semanais: 01 médico generalista, 

01 enfermeiro da estratégia de saúde da família, 01 técnico de enfermagem da estratégia de 

saúde da família e 7 agentes comunitários de saúde. 

As equipes dividem espaço no Centro Municipal de Saúde, que conta também com 

profissionais do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) que são eles, farmacêutica, 

psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta. O município mantém especialidades como ginecologia 

e dermatologia com recursos próprios. 

As equipes possuem cadastro no e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que é uma 

estratégia do Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção 

Básica em nível nacional. Esta ação está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação 

dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação 

da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população. 

A estratégia e-SUS AB, faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em 

busca de um SUS eletrônico. 

De acordo com os dados registrados no e-sus, o ESF1 possui 1052 famílias cadastradas, 

totalizando 2986 pessoas, sendo que o ESF 2 possui 1054 famílias cadastradas, totalizando 3096 

pessoas. 
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4.2.4 Saúde do Homem 

 

A população masculina de São João do Oeste é composta por 3094 pessoas conforme 

quadro abaixo: 

 

Quadro 01- População Masculina  

FAIXA ETÁRIA TOTAL 

< 01 ano 38 

1 ano 34 

2 anos 35 

3 anos 30 

4 anos 35 

5 a 9 anos 97 

10 a 14 anos 185 

15 a 19 anos 194 

20 a 24 anos 206 

25 a 29 anos 219 

30 a 34 anos 228 

35 a 39 anos 215 

40 a 44 anos 199 

45 a 49 anos 245 

50 a 54 anos 256 

55 a 59 anos 229 

60 a 64 anos 214 

65 a 69 anos 157 

70 a 74 anos 109 

75 a 79 anos 74 

80 anos ou mais 55 

TOTAL 3094 

Fonte: E-SUS 2016 

 

A faixa etária de 20 a 49 anos representa 42,40% da população masculina. Trata-se de 

uma população representativa da classe operária, em idade produtiva e reprodutiva. Dentre as 

atividades de prevenção e promoção de saúde é preciso destacar a importância da captação 

precoce de casos de câncer de próstata, no qual se busca incentivar a realização do exame de 

PSA a partir dos 45 anos de idade. Ainda analisando dados da tabela acima observa se que, os 
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idosos compõem aproximadamente 20% da população masculina. Sabe-se que o 

envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo em que há modificações morfológicas, 

funcionais, psicológicas, sociais e bioquímicas que determinam a perda da capacidade de 

adaptação do indivíduo ao meio ambiente. 

 

 

4.2.5 Saúde da Mulher 

 

A população feminina de São João do Oeste é de 2988 pessoas e são distribuídas 

conforme tabela abaixo: 

 

Quadro 02- População Feminina 

FAIXA ETÁRIA TOTAL 

< 01 ano 27 

1 ano 24 

2 anos 29 

3 anos 36 

4 anos 27 

5 a 9 anos 114 

10 a 14 anos 271 

15 a 19 anos 203 

20 a 24 anos 223 

25 a 29 anos 216 

30 a 34 anos 209 

35 a 39 anos 187 

40 a 44 anos 215 

45 a 49 anos 217 

50 a 54 anos 229 

55 a 59 anos 206 

60 a 64 anos 215 

65 a 69 anos 156 

70 a 74 anos 124 

75 a 79 anos 88 

80 anos ou mais 86 

TOTAL 2988 
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Analisando o quadro acima podemos observar que a mulher em idade fértil (10 a 49 

anos) compõe aproximadamente 58% da população feminina. Com o intuito de garantir acesso 

e qualidade a esta população o município conta com atendimento de um médico ginecologista 

10 horas semanais para intensificar ações de promoção e prevenção em saúde da mulher. 

 

 

4.2.6 Saúde da Criança 

  

Um crescimento saudável durante a infância, diante das modificações que ocorrem no 

organismo, deve receber determinados cuidados no sentido de promover bem-estar físico e 

psicológico, precaver problemas que possam interferir nesse desenvolvimento. A infância é um 

período de desenvolvimento de potencialidades humanas. Distúrbios patológicos incididos 

nessa época acarretam consequências para indivíduos e comunidades. 

As ações de promoção a saúde, prevenção de agravos e de assistência à criança 

demonstram comprometimento dos níveis de atenção em saúde, na promoção a qualidade de 

vida e asseguram o desenvolvimento das potencialidades humanas. Para garantir a melhoria da 

qualidade na assistência à saúde da criança, faz se necessário a intensificação do acolhimento, 

do vínculo, da facilidade de acesso, humanização da assistência e continuidade e resolutividade 

do atendimento.  

Todos os usuários têm direito ao acesso nas Unidades Básicas de Saúde, portanto deve 

ser respeitada a Carta dos Direitos e Deveres dos Usuários do SUS, bem como a Portaria nº 

1820 de 13 de agosto de 2009, que estabelece e dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários 

da saúde. Ainda deve ser levado em consideração que todos os atendimentos se voltam ao 

Código de Ética de cada profissão, a Lei 8080, 8142, Constituição Federal e Estatuto da criança 

e adolescente. Bem como demais legislações pertinentes no âmbito do SUS. 
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O perfil epidemiológico relacionado aos óbitos infantis aponta, na última década, uma 

melhoria considerável neste parâmetro. Demonstrado pela redução da mortalidade infantil. 

Contudo, a maioria das mortes de crianças no primeiro ano de vida acontece no período 

neonatal, caracterizando a necessidade de estratégias efetivas de enfrentamento, objetivando 

reduzir a morbimortalidade materna e infantil por causas evitáveis, aumentando a 

resolutividade local e a formação de Redes de Atenção, como a rede cegonha.  

Portanto, o município construiu o Protocolo Assistencial de Saúde da Criança, aprovado 

pelo Conselho Municipal de Saúde, para auxiliar a organização do sistema em suas esferas 

governamentais, auxiliando os gestores e profissionais de saúde no sentido de determinar as 

competências estruturantes baseadas nos princípios da humanização e assistência, onde 

mulheres, recém-nascidos e crianças tenham assegurados os direitos as ações específicas de 

saúde. 

 

 

4.3 ASSISTÊCIA SOCIAL 

 

A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, instituído pela 

Constituição Federal de 1988. A partir de 1993, com a   publicação da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, é definida como Política de Seguridade Social, compondo o tripé 

da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e Previdência Social, com caráter de Política 

Social articulada a outras políticas do campo social. 

A Assistência Social, diferentemente da previdência social, não é contributiva, ou seja, 

deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem. Realiza-se a partir de ações integradas 

entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, tendo por objetivo garantir a proteção 

social à família, à infância, à adolescência, à velhice; amparo a crianças e adolescentes carentes; 

à promoção da integração ao mercado de trabalho e à reabilitação e promoção de integração à 
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comunidade para as pessoas com deficiência e o pagamento de benefícios aos idosos e as 

pessoas com deficiência. 

Com a implantação da NOB/SUAS (2005), o Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, em todo o território nacional, efetiva, na prática, a assistência social como política 

pública de Estado, fazendo a necessária ruptura com o clientelismo e as políticas de favor e de 

ocasião. O SUAS altera radicalmente o modelo de gestão e a forma de financiamento da 

assistência social. Estabelece um novo pacto federativo entre União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, garantindo autonomias legais em regime de mútua colaboração institucional. 

  Ainda, conforme a NOB/SUAS (2005), diz que essa nova sistemática se espalha pelo 

território brasileiro de norte a sul, de leste a oeste, traduzindo a nova política de assistência 

social numa só linguagem social em todo o País. Um tipo de integração que olha as necessidades 

humanas de uma forma ao mesmo tempo global e particular, uma maneira singular, radical, 

profissional e generosa de atender integralmente as pessoas dentro do seu contexto familiar e 

comunitário, sem coletivizá-las ou fragmentá-las, sem estatizá-las ou privatizá-las, respeitando-

as na sua integralidade.  

Conforme, a Política Pública de Assistência Social/PNAS (p. 33, 2004), “realiza-se de 

forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades sócio territoriais, visando 

seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender 

contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. Sob esta perspectiva, objetiva: 

 Realizar serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, proteção 

social especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. 

 Colaborar com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, aumentando o 

acesso aos bens de serviços, sócio assistenciais básicos e especiais, em áreas urbanas e 

rurais. 

 Afiançar que as ações do âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que 

assegurem a convivência familiar e comunitária. 
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Através da Secretaria Municipal da Saúde e Promoção Social, o Município busca 

consolidá-la como direito do cidadão e dever do estado, atendendo os objetivos, princípios e 

diretrizes contidas a Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS (Lei nº. 8742 de 7 de dezembro de 1993), Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS/2005, Norma Operacional Básica – NOB/2005, e também com a implantação e 

implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Entender a Assistência Social como uma política pública, é sem dúvida uma conquista 

histórica, é romper com o assistencialismo clientelista e tutelar, a lógica do favor e da ajuda, é 

defender direitos, é buscar cidadania, inclusão social, é construir parcerias entre Estado e 

Sociedade Civil, é lutar, sobretudo, por uma gestão mais democrática, pautada na equidade 

social. 

A Assistência Social tornou-se uma política de responsabilidade do Estado, direito do 

cidadão e, portanto, uma política estratégica no combate à pobreza e para a constituição da 

cidadania das classes subalternas. A gestão desta política passou a ser efetivada por um sistema 

descentralizado e participativo, cabendo aos municípios uma parcela significativa de 

responsabilidade. A Assistência Social é orgânica às demais políticas, ou seja, a ela compete 

processar a distribuição das demais políticas.  Para alcançar o seu objetivo, a Assistência Social 

deve se articular às demais políticas setoriais e ser mecanismo da garantia da universalização 

dos direitos sociais. 

Os Princípios da Assistência Social constam no Artigo 4º da LOAS, que estabelece: 

I- Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; 

II- Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas; 
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III- Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade; 

IV- Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

V- Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem 

como dos recursos oferecidos pelo poder Público e dos critérios para sua concessão. 

A organização da Assistência Social tem como base as seguintes diretrizes (Art. 5º 

LOAS): 

I- Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

II- Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

III- Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência Social em 

cada esfera de governo. 

No Município de São João do Oeste a Política de Assistência Social é vinculada à 

Secretaria Municipal da Saúde e Promoção Social e coordenada pela respectiva Secretária que 

também é a gestora do FMAS.  

No Departamento de Assistência Social – DAS às principais demandas constituem-se 

na procura por orientações, encaminhamentos e denúncias, dentre eles: conflitos familiares; 

violência intrafamiliar; Benefício Prestação Continuada através da LOAS - BPC; benefícios 

eventuais em virtude de morte através de auxilio funeral, bem como, benefícios que venham a 

atender situações de vulnerabilidade temporária: cesta básica de alimentos, entre outros. 

No Departamento de Assistência Social – DAS também atende as necessidades da 

Proteção social Especial de Média e Alta Complexidade. 
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4.3.1 Proteção Social De Média Complexidade 

 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, os serviços de Proteção 

Social Especial de Média Complexidade devem oferecer atendimento e acompanhamento a 

famílias e indivíduos com direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram 

rompidos. No seu âmbito é prevista uma unidade de referência pública e estatal para a oferta de 

serviços especializados e continuados: o Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social - CREAS. 

Com a Tipificação Nacional de Serviços Socio assistenciais, pactuada na Comissão 

Intergestores Tripartite - CIT e aprovada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, 

os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade são os seguintes: 

 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI 

 Serviço Especializado em Abordagem Social 

 Serviço de Proteção Social e Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

 Serviço de Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias 

 Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

 

 

4.3.2 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

 

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade visa garantir proteção integral a 

indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos 

ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento com 

privacidade, o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitário e o desenvolvimento da 

autonomia das pessoas atendidas. 

http://www.mds.gov.br/suas/noticias/resolucao_cnas_no109_-_11_11_2009_-tipificacao_de_servicos.pdf
http://www.mds.gov.br/suas/noticias/resolucao_no_109_-_servico_de_protecao_e_atendimento_especializado_a_familias_e_individuos_-_paefi.pdf
http://www.mds.gov.br/suas/noticias/resolucao_no_109_-_servico_especializado_em_abordagem_social.pdf
http://www.mds.gov.br/suas/noticias/resolucao_no_109_-_servico_de_protecao_social_a_adolescentes_em_cumprimento_de_medida_socioeducativa_de_liberdade_assistida_la_e_de_prestacao_de_servicos_a_comunidade_psc.pdf
http://www.mds.gov.br/suas/noticias/resolucao_no_109_-_servico_de_protecao_social_a_adolescentes_em_cumprimento_de_medida_socioeducativa_de_liberdade_assistida_la_e_de_prestacao_de_servicos_a_comunidade_psc.pdf
http://www.mds.gov.br/suas/noticias/resolucao_no_109_-_servico_de_protecao_social_especial_para_pessoas_com_deficiencia_idosos_as_e_suas_familias.pdf
http://www.mds.gov.br/suas/noticias/resolucao_no_109_-_servico_especializado_para_pessoas_em_situacao_de_rua.pdf
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Segundo a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais (Resolução nº 109, de 11 de 

novembro de 2009) quatro tipos de serviços compõem a Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade: 

 Serviço de Acolhimento Institucional 

 Serviço de Acolhimento em República 

 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

 Serviço de Proteção em situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 

 

No Departamento de Assistência Social – DAS são executados os seguintes Programa 

Municipais: 

 

 

4.3.2.1 Programa Promoção da Qualidade de Vida na Terceira Idade 

 

   Descrição: O conceito de qualidade de vida está relacionado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e abrange uma série de aspectos como a capacidade funcional, o nível 

socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o autocuidado, 

o suporte familiar, o próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade, o 

estilo de vida, a satisfação com as atividades diárias e o ambiente em que se vive. O conceito 

de qualidade de vida, portanto, varia de autor para autor e, além disso, é um conceito subjetivo 

dependente do nível sociocultural e das aspirações pessoais do indivíduo. 

Para isso, faz-se necessário um trabalho interdisciplinar e de corresponsabilidade, e 

para que isto ocorra, estarão à disposição os profissionais/técnicos da Prefeitura e também 

estaremos convidando demais segmentos que venham a contribuir com o projeto.  

http://www.mds.gov.br/suas/noticias/resolucao_cnas_no109_-_11_11_2009_-tipificacao_de_servicos.pdf
http://www.mds.gov.br/suas/guia_creas/alta-complexidade/servico-de-acolhimento-instituicional/view
http://www.mds.gov.br/suas/guia_creas/alta-complexidade/servico-de-acolhimento-em-republica/view
http://www.mds.gov.br/suas/guia_creas/alta-complexidade/servico-de-acolhimento-em-familia-acolhedora/view
http://www.mds.gov.br/suas/guia_creas/alta-complexidade/servico-de-protecao-em-situacao-de-calamidades-publicas-e-de-emergencias/view
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 A ação norteadora e os procedimentos do projeto estão centrados através do trabalho 

que os profissionais estarão realizando com os 14 (quatorze) grupos de convivência do 

município, totalizando 1.100 idosos. 

  Objetivo Geral: Promover a qualidade de vida dos idosos do Município de São João 

do Oeste, com o intuito de repassar informações e dicas importantes, que vão auxiliar a usufruir 

melhor a vida depois dos 60 anos 

 

 

4.3.2.2 Projeto de Cuidadores Ecológicos - Cidadão Mirim 

 

 Objetivo: Desenvolver Assistência Social, educação para o meio ambiente e despertar 

o interesse por projeções futuras em áreas afins, através de conhecimento referente ao meio 

ambiente, despertando a consciência ecológica e desenvolvendo práticas ambientais, quais 

sejam: seleção de sementes, reflorestamento, plantio de mudas de árvores frutíferas e espécies 

nativas, e a técnica de podar videiras e outras espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO OESTE 

Município tricampeão nacional em alfabetização 

Capital Catarinense da língua alemã 

 

  

                                                                       
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                           69 
                                                             
   
 

Rua Encantado, 66– Centro – São João do Oeste – SC 

 CEP 89897-000 Fone (0xx49) 31952000 

 E-mail: social@saojoao.sc.gov.br 
 
 

Quadro 03 – Projeto Cuidadores Ecológicos – Cidadão Mirim  

Ambiente Físico: Sala para atendimento individualizado, sala de atividades coletivas e o viveiro municipal de 

mudas. 

Recursos Materiais: Material permanente, material de expediente, material para confraternizações, material 

de consumo e material educativos. 

Recursos Humanos: Coordenação de grupos, monitoras, Assistente Social, Engenheiro Agrônomo, Técnico 

Agrícola e viveiristas. 

Trabalho Social Essencial ao Serviço: Acolhida; orientação e encaminhamentos, informação; convívio e 

fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva 

da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; informação; desenvolvimento do convívio 

familiar e comunitário; mobilização para a cidadania.  

Formas de Acesso:  

Por encaminhamento da rede socioassistencial; 

 Por procura espontânea; 

 Por busca ativa; 

 Por encaminhamento das demais políticas públicas. 

Período de Funcionamento:  

Atividades em dias úteis. 

Abrangência:  

Municipal 

Impacto Social Esperado:  

Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 

 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; Aumento de acessos a serviços 

socioassistenciais e setoriais; Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; Suplementação alimentar; 

Projeções futuras em áreas afins: agronomia, entre outros. 

Financiamento: Cofinanciamento das três esferas de governo. 

Regulamentações: Resolução do COMASJO nº 233 de 19 de fevereiro de 2016.  

Fonte: Departamento de Assistência Social de São João do Oeste 
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4.3.2.3 Programa Social - Projeto Oportunidade 

 

Quadro 04- Projeto Oportunidade  

Ambiente Físico: Sala de atendimento individual, sala de atividades coletivas, domicílio do usuário e espaços 

externos limpeza e ajardinamento de canteiros e espaços públicos. 

Recursos Materiais: Computador, equipamento permanente, material de expediente, material de consumo e 

gêneros alimentícios. 

Recursos Humanos: Assistente Social e Técnicos da Secretaria da Agricultura e Departamento de Urbanismo, 

sendo: Técnico Agrícola, Engenheiro Agrônomo, e auxiliares. 

Trabalho Social Essencial ao Serviço: Estudo social, estudo socioeconômico, abordagem, acolhida, escuta 

qualificada. 

Formas de Acesso:  

Por demanda espontânea; 

 Por encaminhamento da rede socioassistencial; 

 Por encaminhamento das demais políticas públicas. 

Período de Funcionamento:  

08 horas semanais e permanência de no máximo um ano do projeto. 

Abrangência:  

Municipal 

Impacto Social Esperado: Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; Prevenção da 

ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; Aumento de acessos a serviços socioassistenciais 

e setoriais; Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; Melhoria da qualidade de vida dos usuários e 

suas famílias; garantia de mínimos sociais à sobrevivência humana. 

Financiamento: Municipal. 

Regulamentações: Resolução do COMASJO nº 234 de 19 de fevereiro 2016. 

Fonte: Departamento de Assistência Social de São João do Oeste 
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4.3.2.4 Programa Cuidar de quem Cuida 

 

Quadro 05- Programa Cuidar de Quem Cuida 

Ambiente Físico:  

Sala de recepção, sala de atendimento individualizado com privacidade, sala para o desenvolvimento de 

atividades coletivas e comunitárias, atividades de convivência e atividades administrativas. 

Recursos Materiais:  

Equipamento permanente, material de expediente, material de consumo, material pedagógico. 

Recursos Humanos: Técnico habilitado.  

Trabalho Social Essencial ao Serviço:  

Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; referência e contra referência; trabalho 

interdisciplinar; articulação interinstitucional com os demais órgãos do sistema de garantia de direitos; produção 

de orientações técnicas e materiais informativos; monitoramento e avaliação do serviço; proteção social 

proativa; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; acesso a documentação pessoal; 

informação, comunicação e defesa de direitos; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação 

com os serviços de políticas públicas setoriais; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização para 

o exercício da cidadania; desenvolvimento de projetos sociais; elaboração de relatórios e/ou prontuários. 

Formas de Acesso:  
Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; Busca ativa; Por encaminhamento dos 

demais serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais; Por encaminhamento dos demais 

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

Período de Funcionamento: Atividades em dias úteis. 

Abrangência: Municipal 

Impacto Social Esperado:  

Acessos aos direitos socioassistenciais; Redução e prevenção de situações de isolamento social e de 

abrigamento institucional; Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de 

cuidados a pessoas com dependência; Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; Melhoria da 

qualidade de vida familiar; Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; Proteção social 

e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomias. Acessos aos direitos 

socioassistenciais; Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional; 

Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a pessoas com 

dependência; Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; Melhoria da qualidade de vida familiar; 

Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; Proteção social e cuidados individuais e 

familiares voltados ao desenvolvimento de autonomias. 

Financiamento: Cofinanciamento das três esferas de governo. 

Regulamentações: Resolução 232 de 19 de fevereiro2016 

Fonte: Departamento de Assistência Social de São João do Oeste 
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4.3.3 Benefícios Eventuais 

 

 Os benefícios eventuais no município de São João do Oeste-SC, são repassados pelo 

Departamento de Assistência Social –DAS, tem a sua regulamentação da concessão de 

benefícios eventuais pela política municipal de assistência social, conforme Lei nº 1.542/13, de 

17/12/2013. 

 Art. 3º Os benefícios eventuais que integram esta Lei caracterizam-se pelas 

modalidades: 

I – Auxilio Natalidade; 

II – Auxilio Funeral; 

III – Auxilio a situações de Vulnerabilidade Temporária; 

IV – Auxilio a situações de Calamidade Pública e de emergências. 

§1º O benefício eventual deve ser ofertado de forma articulada à rede de serviços 

socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas; 

§ 2ºO Município deve garantir igualdade de condições no acesso às informações e a fruição do 

benefício eventual; 

§ 3ºÉ proibida a exigência de comprovações complexas e vexatórias de pobreza; 

§ 4ºTerão prioridade na concessão dos benefícios eventuais a criança, a família, o idoso, a 

pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e vítimas de calamidades públicas e situações de 

emergências. 

 

 

 4.3.4 Proteção Social Básica 

 

O Município de São João do Oeste foi habilitado à condição de Gestão Básica do 

Sistema Único de Assistência Social/SUAS, através da Resolução nº 06 de 14 de dezembro de 



Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO OESTE 

Município tricampeão nacional em alfabetização 

Capital Catarinense da língua alemã 

 

  

                                                                       
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                           73 
                                                             
   
 

Rua Encantado, 66– Centro – São João do Oeste – SC 

 CEP 89897-000 Fone (0xx49) 31952000 

 E-mail: social@saojoao.sc.gov.br 
 
 

2009 da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/SC, divulgado no Diário Oficial – SC – Nº 

18.753 de 16/12/2009, página 12. 

 

O Centro de Referência da Assistência Social - CRAS caracteriza-se como uma unidade 

de proteção social básica do SUAS, o qual tem como finalidade prevenir situações de 

vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, através do desenvolvimento de aquisições e 

potencialidades, fortalecimento de vínculos na família e na comunidade e da ampliação do 

acesso dos direitos a cidadania.  

Haja vista que o CRAS Família Cidadã de São João do Oeste teve sua implantação em 

1º de julho de 2011, desde então a proteção social básica tem sido ofertada por este 

equipamento. 

 

 

4.3.4.1 Público-alvo do CRAS 

 

O público-alvo de atendimento no equipamento CRAS Família Cidadã de São João do 

Oeste é estabelecido pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, trata-se das 

famílias em situação de vulnerabilidade social proveniente da pobreza, do acesso precário ou 

nulo aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertença e social e/ou qualquer outro 

caso de vulnerabilidade e risco social ocorridos no território de abrangência do CRAS, em 

particular: 

 Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; 

 Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que 

ainda não foram contempladas; 

 Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por 

algum de seus membros; 
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 Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e 

risco social. 

 

 

4.3.4.2 Ações 

 

4.3.4.2.1 Os Três Serviços Da Proteção Social Básica 

 

O Protocolo de Gestão Integrada (2011) tem por escopo associar a transferência de renda 

com os serviços socioassistenciais, por meio desta oferta simultânea é que a Assistência Social 

pode assegurar de forma integral a promoção e a proteção dos direitos e seguranças que lhe 

cabem afiançar. A sinergia gerada por esta oferta simultânea (renda mais serviços 

socioassistenciais) potencializa a capacidade de prevenção, recuperação e desenvolvimento da 

função protetiva das famílias, contribuindo para a diminuição ou eliminação das 

vulnerabilidades e riscos que sobre elas incidem, bem como para sua autonomia e emancipação. 

 

 

Nome do Serviço: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 

– PAIF 

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) não foi inaugurado 

recentemente com a Tipificação Nacional do Serviços Socioassistenciais. Esse serviço tem suas 

raízes no início dos anos 2000, sofreu modificações e aprimoramentos, retratando sua 

ressignificação no âmbito do SUAS. (ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O PAIF Vol.1 O 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais, 2012).  
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O PAIF foi idealizado a partir do reconhecimento que as vulnerabilidades e riscos 

sociais, que atingem às famílias, ultrapassam a dimensão econômica, demandando intervenções 

que trabalhem fatores objetivos e subjetivos relacionados à função protetiva da família e ao 

direito do convívio familiar. (ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O PAIF Vol.1 O Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, 2012).  

Este Serviço integra o nível de proteção social básica do SUAS. A partir deste 

pressuposto as ações são organizadas de maneira preventiva, protetiva e proativa, reconhecendo 

a importância de responder às necessidades humanas integralmente, extrapolando as situações 

emergenciais, focadas somente nas situações de risco social. (ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

SOBRE O PAIF Vol.1 O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, 

segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2012).  

 

 

Nome do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV é realizado em grupos 

visando garantir aquisições progressivas de seus participantes, de acordo com sua idade, tendo 

como finalidade complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de 

situações de risco social. Organiza-se de forma a aumentar as trocas culturais e de vivências, 

ampliar o sentimento de pertença, fortalecer vínculos e promover a socialização e convivência 

familiar. (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009). 

De acordo com o Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (2013), na Proteção Social Básica efetuada pelos CRAS além da execução do Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), também se executa o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com o intuito de complementar o trabalho 
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social com famílias, bem como efetivar a prevenção de acontecimentos de casos de 

vulnerabilidade e risco social.  

 

 

Nome do Serviço: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO DOMICÍLIO PARA 

PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA (PSB) 

 

O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 

deve contribuir com a promoção de acesso de pessoas com deficiência e pessoas idosas a toda 

a rede socioassistencial, bem como aos serviços de outras políticas públicas, entre elas 

educação, trabalho, saúde, transporte especial e programas de desenvolvimento de 

acessibilidade, serviços setoriais e de defesa de direitos e programas especializados de 

habilitação e reabilitação. (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009). 

Este Serviço tem como público-alvo as pessoas idosas e as pessoas portadoras de 

deficiência. O trabalho realizado com este público será sistematizado e planejado por meio da 

elaboração de um Plano do Desenvolvimento do Usuário – PDU, o qual é utilizado como um 

instrumento de observação, planejamento e acompanhamento das ações realizadas. É no PDU 

onde serão identificados os objetivos a serem alcançados, as vulnerabilidades e as 

potencialidades do usuário. (Fonte: Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

2009). 

 

 

4.3.5 Cadastro Único dos Programas Sociais (Governo Federal) 

 

 Elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Timbó Página 36 

Cadastro que permite o acesso aos Programas Sociais do MDS (Ministério do Desenvolvimento 
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Social e Combate à Fome), conforme critérios legais. É um instrumento do governo federal 

para identificar as famílias brasileiras de baixa renda e possibilitar sua inclusão em programas 

sociais, sendo necessária a atualização dos dados pessoais periodicamente, atendendo aos 

critérios dos programas. 

 

 

4.3.5.1 Programa Bolsa Família 

 

 O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à 

desigualdade no Brasil. O referido programa integra o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), que 

tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a 

R$ 170,00 mensais, e está baseada na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos 

serviços públicos. O programa foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais:  

Complemento da renda — todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa recebem um 

benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. Esse eixo garante o 

alívio mais imediato da pobreza. 

 Acesso a direitos — as famílias devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades), 

que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse eixo 

oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores 

oportunidades de inclusão social.   

Salienta-se que as condicionalidades não têm uma lógica de punição e, sim, de garantia 

de que direitos sociais básicos cheguem à população em situação de pobreza e extrema pobreza. 

Por isso, o poder público, em todos os níveis, também tem um compromisso: assegurar a oferta 

de tais serviços.  

No Município São Joao do Oeste/SC, o total de famílias inscritas no Cadastro Único é 

de 378 famílias (junho de 2016), dentre as quais: 
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 16 famílias com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

 25 famílias com renda per capita familiar de R$ 85,01 até R$ 170,00; 

 111 famílias com renda per capita família de R$ 170,01 até meio salário mínimo; 

 226 famílias com renda per capita até meio salário mínimo.  

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda 

que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF 

beneficiou, no mês de setembro de 2016, 40 famílias, representando uma cobertura de 50,00 % 

da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio 

de R$ 146,83 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas 

alcançou R$ 5.873,00 no mês. 

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base 

no bimestre de março de 2016, atingiu o percentual de 100,0%, para crianças e adolescentes 

entre 6 e 15 anos, o que equivale a 44 alunos acompanhados em relação ao público no perfil 

equivalente a 44. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 66,7%, 

resultando em 4 jovens acompanhados de um total de 6. 

Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de dezembro de 2015, atingiu 

94,8 %, percentual equivale a 55 famílias de um total de 58 que compunham o público no perfil 

para acompanhamento da área de saúde do município. 
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5 MARCO TEÓRICO  

 

5.1 HISTÓRICO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL 

 

           No Brasil as crianças e adolescentes nem sempre foram vistas pela sociedade e Estado 

como sujeitos de direitos como prevê a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Durante muito tempo a infância foi desvalorizada e as crianças e 

adolescentes eram tratadas como inferiores aos adultos por não terem condições físicas ou 

intelectuais de se sustentar, tornando-se totalmente dependentes destes. Esta dependência 

acabava por deixá-los a mercê dos desejos dos adultos que, muitas vezes, não respeitavam as 

limitações inerentes a cada idade e exigiam comportamentos semelhantes a de adultos. Martins 

(2006) se remete a história da infância na época colonial e no movimento higienista expondo 

as mudanças de valores da sociedade com relação a criança que trazia, primeiramente, a ideia 

da desvalorização da infância e, posteriormente, a influência dos médicos na família para com 

a saúde da criança visando a diminuição da mortalidade infantil por considerá-la como futuro 

da nação. 

            Durante muito tempo, a família ideal para a sociedade era a patriarcal com a presença 

de pai, mãe e filhos do casal, sendo que aqueles que não se enquadravam neste modelo eram 

estigmatizados e vistos como incapazes de cuidar de seus filhos. Por esta razão, muitas famílias 

constituídas por mães solteiras e em situação de pobreza deixavam seus filhos em orfanatos ou 

eram obrigadas a entregá-los à justiça quando o Estado julgava que a pobreza era um fator 

fundamental para o acolhimento institucional destas crianças e adolescentes. 

            Dentre todos os tratamentos dispensados pelo Estado à criança e ao adolescente até 

meados de 1988 com a promulgação da Constituição da República, merece destaque o Código 

de Menores, no qual o Estado e a sociedade exerciam o controle sobre as crianças e adolescentes 

que deveriam atender aos mandos e desmandos dos adultos. Aqueles que não aceitavam tais 
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imposições eram vistos como delinquentes e eram punidos severamente, em sua maioria, com 

castigos físicos. As instituições que recebiam estas crianças e adolescentes eram preparadas 

para enquadrá-los em um padrão de comportamento aceitável pela sociedade, sendo, muitas 

vezes, utilizadas formas violentas de coerção para que tal objetivo fosse atingido. Estas 

instituições planejavam o espaço físico de cada criança e adolescente de forma semelhante, 

chegando, inclusive, a uniformizá-los. 

           No entanto, todas estas medidas adotadas para que as crianças e adolescentes tivessem 

um comportamento adequado obteve uma posição inversa, pois como a própria história relata, 

houveram nestas instituições, várias rebeliões de jovens que sofreram todo tipo de abuso. A 

padronização destas instituições procurava reforçar as relações de poder existentes entre o 

dominante, na figura dos adultos e dominados, representadas pelas crianças e adolescentes que 

impossibilitava a prática do diálogo entre as partes, acarretando em comportamentos submissos 

ou transgressivos. 

           A Constituição da República foi um marco na história do Brasil por se tratar de um 

documento que envolveu a participação popular na elaboração de suas leis. “Esta ação 

coordenada iniciou-se sob influência dos documentos internacionais e da Frente Parlamentar 

pela Constituinte. Em 1987 constituiu-se a Comissão Nacional da Criança e Constituinte, 

instituída por portaria interministerial e por representantes da sociedade civil organizada. 

Criou-se a Frente Parlamentar Suprapartidária pelos Direitos da Criança e multiplicaram-se 

por todo o país os Fóruns de Defesa da Criança e do Adolescente. Foram estes esforços 

conjugados do governo e da sociedade cível que garantiram a redação dos três artigos da 

Constituição de 1988 que defendem os direitos da criança”. (MARCÍLIO, 1998, p.51). Segundo 

a Constituição da República, todos os cidadãos, independente da sua etnia ou classe social são 

iguais perante a lei e tem assegurados direitos básicos como saúde, educação, moradia, lazer, 

cultura, entre outros. 

          No que se refere às crianças e aos adolescentes, a Constituição da República os coloca 
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sob a doutrina da proteção integral devendo a família, a sociedade e o Estado garantir seus 

direitos. Faria (2001) relata que após a Constituição da República as crianças e adolescentes 

passam de objetos de tutela a sujeitos de direitos. A preocupação com os direitos das crianças 

e adolescentes elevou a discussão a nível internacional com a Convenção das Nações unidas 

sobre os Direitos da Criança em 1989, que cobrou das nações suas responsabilidades perante o 

atendimento aos pais ou responsáveis para que fosse possível o cuidado destes com suas 

crianças. Em 1990 as leis referentes às crianças e adolescentes presentes na Constituição da 

República serviram como base para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 

8069, de 13 de julho de 1990), que veio garantir a proteção integral a este grupo elevando-os a 

sujeitos de direitos. 

           O Estatuto tem como público de suas ações as crianças e adolescentes, mas traz a 

família como o primeiro ambiente de socialização da criança, sendo de grande importância para 

o desenvolvimento biopsicossocial do sujeito, pois é no seio familiar que ela irá receber os 

valores morais e sociais e começará a construir sua identidade. O artigo 19 trata do direito à 

convivência familiar e comunitária na qual é assegurado tanto à criança quanto ao adolescente 

o direito a ser educado em uma família, seja ela biológica ou não, em um ambiente saudável e 

propício ao seu desenvolvimento para que as crianças e adolescentes possam se tornar, no 

futuro, adultos independentes e capazes de gerir sua própria vida. No entanto, a família não é a 

única responsável pelo bem-estar da criança e do adolescente, cabendo a sociedade e ao Estado 

criar políticas públicas e proporcionar condições para que os pais ou responsáveis tenham 

recursos tanto econômicos quanto emocionais para cuidar adequadamente de seus filhos. 

           O amparo às crianças e adolescentes, como definem a Constituição da República, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser fundamentado na doutrina de proteção integral, 

na qual cabe a família, a sociedade e ao Estado assegurar direitos como educação, saúde, lazer, 

cultura, convivência familiar e comunitária, entre outros. No que tange a família, percebe-se 

que, em muitos casos, ela também tem seus direitos violados e acaba por ser excluída da 
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sociedade, vindo, em alguns momentos, a praticar atos de violência contra quem na verdade 

deveriam proteger. Por esta razão, ficam os seguintes questionamentos:  

       Quem é a vítima e quem é o agressor?  

         Será a família a única culpada pelos maus-tratos às crianças e adolescentes? 

          Quais medidas deverão ser tomadas? 

          Estes questionamentos servem como base para o entendimento de que não é somente 

a criança e ao adolescente que precisam de cuidados, mas também a sua família, sendo 

necessário implantar políticas sociais que atendam satisfatoriamente a família como um todo a 

fim de prevenir futuros abusos. 

 

 

5.2 CRIANÇA E ADOLESCENTE E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 

 

            A Constituição da República Federativa do Brasil assegura uma ampla participação e 

controle da sociedade no desenvolvimento das políticas públicas, principalmente com o 

surgimento do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA). Inicia-se um movimento amplo, envolvendo todos os atores sociais, no sentido 

de se trabalhar em rede, de forma sistemática, integrada e em parceria, em prol dos interesses 

de crianças e adolescentes. Intensificou-se, então, a forma de intervenção social em rede na 

busca da promoção e restituição do direito violado.  

         O Estatuto da Criança e do Adolescente concebeu um Sistema de Garantia de Direitos– 

SGD, cujo modelo estabelece uma ampla parceria entre o Poder Público e a sociedade civil para 

elaborar e monitorar a execução de todas as políticas públicas voltadas para o universo da 

infância e adolescência. 

           O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece os direitos e define as formas pelas 

quais estes direitos serão garantidos e protegidos, o que requer ações articuladas e integradas 
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entre família, Estado, comunidade e sociedade, formando uma rede em prol da efetivação dos 

direitos, ou seja, um verdadeiro sistema de garantias.                     

           Três grandes eixos estratégicos de ação configuram o Sistema de Garantia de Direitos 

da Criança e do Adolescente: a promoção dos direitos, a de defesa e do controle social: 

 A promoção dos direitos: se faz por meio da efetiva implementação da política de 

atendimento prevista no artigo 86 do ECA, de maneira transversal e intersetorial, mediante 

articulação de todas as políticas públicas associadas à garantia dos direitos fundamentais: 

à liberdade, ao respeito e à dignidade; à vida e à saúde; à educação; ao trabalho; à 

convivência familiar e comunitária. 

 A defesa dos direitos: consiste na garantia do acesso à justiça através da proteção individual 

ou coletiva de direitos e garantias fundamentais. 

 O controle social das ações de promoção e defesa dos direitos: é atribuição soberana da 

sociedade, por meio de suas organizações e representações, em especial, conselhos de 

direitos e conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas (Plano 

Municipal para a Infância e Adolescência. Guia para a Ação Passo a Passo; pág. 11) O 

ECA, no seu artigo 88. II, prevê a criação de Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente, com poder deliberativo e função controlada da política pública, cuja 

composição deve se dar, de modo paritário, por representantes governamentais e não 

governamentais. 

 

 

5.3 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(CMDCA) 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) foi criado 

por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei Federal nº 8.069/90 
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na Lei Municipal nº 97/1993 e alterada pela Lei nº 1.202/09, de 22 de setembro de 2009. O 

Conselho Municipal é um órgão deliberativo e controlador das ações municipais, relativas a 

infância e adolescência em todos os níveis. A principal atribuição do CMDCA é fazer com que 

o Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido no âmbito do município. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, é a Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 

1990, que fala sobre proteção integral à criança e ao adolescente, colocando-os na condição de 

sujeitos de direitos, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Os direitos assegurados pelo ECA são direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, a convivência familiar e comunitária e à proteção ao trabalho.  

O CMDCA é um órgão deliberativo e fiscalizador da Política Municipal de 

Atendimento, garantida a participação popular por meio de organizações representativas. É 

composto por 04 membros titulares e iguais números de suplentes, os quais representam 

instituições governamentais e não governamentais. As principais atribuições do CMDCA: 

  Formular a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), fixando 

prioridades para a execução das ações de atendimento e a captação e a aplicação de recursos; 

  Zelar pela execução dessa Política, atendidas as peculiaridades das crianças e dos 

adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de convivência dos bairros ou da zona urbana ou 

rural em que se localizem; 

 Definir prioridades para a inclusão no planejamento no Município, em tudo que se refira ou 

possa afetar as suas deliberações; 

 Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização de tudo quanto se faça no Município, 

que possa afetar as suas deliberações; 

 Registrar as entidades não governamentais ou instituições que atuam em programas de 

atendimento a criança e ao adolescente e que mantenham: * orientação e apoio sócio familiar; 
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* apoio sócio educativo em meio aberto; * colocação sócio familiar; * abrigo; * liberdade 

assistida; * semiliberdade; * internação. 

  Se existentes no município entidades governamentais voltadas à criança e ao adolescente, 

cadastrá-las e registrar os seus programas, acompanhando suas atividades, com observância aos 

princípios delineados no inciso anterior e fazer cumprir as normas constantes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90).  

 Regulamentar, organizar, coordenar e adotar todas as providencias necessárias para a eleição 

e a posse dos membros do Conselho Tutelar do Município; 

 Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos membros e declarar vago 

o posto por perda de mandato, nas hipóteses previstas nesta Lei; 

 Estabelecer critérios de utilização, através de planos de aplicação de recursos obtidos sob 

forma de doações subsidiadas e outras receitas, aplicando necessariamente percentual a fim de 

incentivar o acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, 

em atenção ao preconizado no art. 260 da Lei 8.069-90 e do disposto no art. 227, § 3°, inciso 

VI, da Constituição Federal; 

 Estimular e incentivar a atualização permanente dos servidores das instituições 

governamentais, envolvidos no atendimento a família, a criança e ao adolescente; 

 Elaborar plano de ação municipal para a área da infância e da juventude, tendo por base um 

diagnóstico (análise) da situação da criança e do adolescente; 

  Alterar o seu Regimento Interno, com a aprovação de no mínimo 2/3 de seus membros; 

  Administrar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou Fundo da 

Infância e da Adolescência –FIA; 
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5.4 CONSELHO TUTELAR 

 

             Conforme a lei nº 97/1993 que foi alterada pela lei 1202/09 de 22/09/2009 criou o 

Conselho Tutelar de São João do Oeste. 

             O Brasil, para adequar-se à letra e ao espírito da Convenção Internacional dos Direitos 

da Criança, após previsão constitucional (art. 227 da Constituição Federal), regulamentou, com 

a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), o reconhecimento 

da criança e do adolescente como sujeitos de direitos exigíveis. 

             A nova lei tem por base a Doutrina da Proteção Integral que assegura para todas as 

crianças e adolescentes, sem exceção alguma, os direitos à sobrevivência (vida, saúde, 

alimentação), ao desenvolvimento pessoal e social (educação, cultura, lazer e 

profissionalização) e à integridade física, psicológica e moral (liberdade, respeito, dignidade e 

convivência familiar e comunitária). 

           O Conselho Tutelar é um órgão inovador na sociedade brasileira, com a missão de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e o potencial de contribuir para 

mudanças profundas no atendimento à infância e adolescência. 

          Para utilização plena do potencial transformador do Conselho Tutelar, é 

imprescindível que o conselheiro, o candidato a conselheiro e todos os cidadãos conheçam bem 

sua organização. 

 Art. 131 - “O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não-

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, definidos nesta Lei”. 

 É um órgão público municipal, que tem sua origem na lei, integrando-se ao conjunto 

das instituições nacionais (estaduais e municipais) e subordinando-se ao ordenamento jurídico 

brasileiro. Criado por lei municipal e efetivamente implantado, passa a integrar de forma 

definitiva o quadro das instituições municipais. 
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 Desenvolve uma ação contínua e ininterrupta. Sua ação não deve sofrer solução de 

continuidade, sob qualquer pretexto. Uma vez criado e implantado, não desaparece; apenas 

renovam-se os seus membros. 

 Não depende de autorização de ninguém - nem do prefeito, nem do juiz, nem do 

promotor de Justiça, para o exercício das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente: artigos 95, 101e 194. 

        O conselheiro tutelar é um servidor público. Ele pertence à categoria dos servidores 

públicos comissionados, com algumas diferenças fundamentais: tem mandato fixo de quatro 

anos; não ocupa cargo de confiança do prefeito; não está subordinado ao prefeito; não é um 

empregado da prefeitura. 

         Para que os conselheiros tenham limites e regras claras no exercício de suas funções, 

duas providências são importantes: garantir na lei que cria o Conselho Tutelar a exigência de 

edição de um regimento interno (regras de conduta) e explicitar as situações e os procedimentos 

para a perda de mandato do conselheiro de conduta irregular (por ação ou omissão). 

        As funções legais do Conselho Tutelar são cumprir com eficácia sua missão social, 

por meio dos conselheiros tutelares, deve executar com zelo as atribuições que lhe foram 

confiadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que, na prática, resulta no dever de 

aplicar medidas e tomar providências em relação: 

 Ás crianças e aos adolescentes; 

 Aos pais ou responsáveis; 

 Ás entidades de atendimento; 

 Ao Poder Executivo. 

        

 O dever de aplicar medidas deve ser compreendido e utilizado de acordo com as 

características e os limites da atuação do Conselho Tutelar o Conselheiro Tutelar deve: 

 Zelar pelo cumprimento de diretos; 
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 Garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos; 

 Orientar a construção da política municipal de atendimento. 

  

 As atribuições específicas do Conselho Tutelar estão relacionadas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (art.136) e serão apresentadas a seguir: 

I - Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as 

medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I 

a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas 

deliberações. 

IV - Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 

101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 

necessário; 

IX - Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e 

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

X - Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no 

art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 
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XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio 

poder. 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder 

familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à 

família natural. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e 

treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. 

(Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014) 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário 

o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, 

prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para 

a orientação, o apoio e a promoção social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência. 

 

 

5.5 FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  

 

 A partir da constituição federal de 1988, por meio da atuação dos conselhos paritários 

sejam eles setoriais (saúde, assistência social e educação) ou de segmentos (criança, 

adolescentes e idosos), os fundos tornara-se importante instrumento de acompanhamento e 

controle dos recursos pela sociedade. Seguindo o modelo adotado para o desenvolvimento das 

políticas sociais na constituição federal o estatuto da criança e adolescente determina que sejam 

mantidos fundos nacionais, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos da 

criança e adolescentes (art. 88, inciso IV do ECA) com objetivo de implementar o ordenamento 

político institucional e democratizar a gestão de atendimento.  
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            Cabe, portanto, aos conselhos de direitos da criança e adolescentes deliberar e controlar 

os fundos em cada esfera de governo, tendo como referência o plano de aplicação dos recursos, 

aprovado em reunião plenária do conselho. O Estatuto da criança e adolescentes vinculou o 

fundo ao respectivo conselho de direitos o que significa que necessariamente, nenhum recurso 

poderá ter destinação sem que tenham sido deliberadas politicamente e tecnicamente pelo 

conselho.  

 O Fundo Municipal para a Infância e Adolescência /FIA, foi criado pela Lei n° 

1.202/09, de 22/09/2009 que dispõe sobre a Política Municipal do Direito da Criança e do 

Adolescente e de outras Providências.  Os recursos do Fundo são constituídos de: 

I –Doações, de contribuintes do Imposto de Renda e outros incentivos governamentais. 

II – Dotação configurada anualmente na legislação orçamentaria Municipal no mínimo de 

0,50% (Cinquenta centésimos por cento) da receita efetivamente arrecada e as verbas adicionais 

que a Lei estabelecer no decurso de cada exercício. 

III – Doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferência e legados de entidades 

nacionais e internacionais, governamentais e não- governamentais. 

IV – Produto das aplicações financeiras dos recursos disponíveis e vendas de materiais 

publicações e eventos realizados. 

V – Receita oriunda de multas aplicadas sobre infração q envolve criança e adolescente, 

respeitadas as competências das esferas governamentais e dos seus repasses ao município. 

VI – Receitas provenientes de convênios, acordos e contratos realizados entre o Município e 

entidades governamentais e não governamentais que tenham destinação especifica. 

VII – Transferência de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional e do Fundo Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

VIII – Outros recursos que por ventura lhe forem destinados. 

São atribuições do Fundo Municipal: 
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I – Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em benefício 

das crianças e dos adolescentes pelo Estado ou pela União; 

II – Registrar os recursos captados pelo Município, através de convênios ou por doações por 

Fundo; 

III – Manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito no Município, nos 

termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;  

IV – Liberar e administra os recursos a serem aplicados em benéfico de crianças e adolescentes; 
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6 MARCO LEGAL 

 

A Constituição Federal estabelece que à família, juntamente com o Estado, à sociedade 

em geral e à comunidade, “assegurar à criança e ao adolescente o exercício de seus direitos 

fundamentais” (Art.227) Após imensa mobilização nacional, nasce o Estatuto da Criança e 

Adolescente / ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) instituindo este público, como sujeitos 

de direitos, como pessoas em condições peculiares de desenvolvimento e como prioridade 

absoluta.  

Diversas Leis Nacionais, Tratados, Convenções e Normativas Internacionais 

estabelecem a importância da promoção e proteção dos direitos humanos, criando mecanismos 

que garantam o atendimento de crianças adolescentes e suas famílias em suas necessidades e 

direito de participação na colaboração das políticas públicas. As crianças e os adolescentes têm 

direitos subjetivos à liberdade, à dignidade, à integridade física, psíquica e moral, à educação, 

à saúde, à proteção no trabalho, à assistência social, à cultura, ao lazer, ao desporto, à habitação, 

a um ambiente de qualidade e outros direitos individuais indisponíveis, sociais, difusos e 

coletivos.  

O novo marco legal da infância cria e regulamenta ainda os mecanismos políticos, 

jurídicos e sociais para que tais direitos sejam cumpridos. O ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente também inaugura uma nova forma de atendimento por meio de articulação de 

Sistema de Garantia de Direitos, compreendendo as instâncias legais de exigibilidade de 

direitos para enfrentar a situações de violações dos direitos de crianças e adolescentes. Portanto, 

as crianças e adolescentes são credores destes direitos, diante da Família, do Estado, e da 

Sociedade, que são devedores e obrigatoriamente devem garantir esses direitos. Não apenas 

como atendimento de necessidades, mas especialmente um direito mais abrangente de 

desenvolvimento humano, econômico e social.  
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O Brasil vem aprendendo a cuidar da sua infância e de sua juventude, mas ainda com 

inúmeros desafios. Em maio de 2002, foi um dos 190 países que se comprometeu a melhorar, 

de fato, as condições de vida de sua população mais jovem. A partir da Constituição Federal de 

1988, que reconheceu os Municípios como entes federativos autônomos, ao lado da União, dos 

Estados e do Distrito Federal, as responsabilidades passam a ser compartilhadas. Esta 

autonomia municipal implicou em responsabilidades ampliadas, maior complexidade e 

qualificação de profissionais, obrigatoriedade de respostas objetivas às demandas da população, 

mais próxima do centro de decisões.  

Neste sentido, cabe ao Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

favorecer o desenvolvimento, tendo a Constituição Federal como norte e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente como caminho a seguir, fazendo a subsunção das normas com a realidade 

apontada pelo Diagnóstico Social da Criança e Adolescente. Ressalte-se a importância do 

trabalho do CMDCA que, buscando implementar políticas públicas, busca uma integração dos 

diversos setores da sociedade, cujos objetivos apontam para a mesma direção: promoção 

absoluta dos direitos das crianças e dos adolescentes. 
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7 MARCO CONCEITUAL 

 

Desde a promulgação da Constituição federal, em 1988, importantes mudanças vêm 

ocorrendo na sociedade. Sendo o Brasil um Estado Democrático de Direito percebe-se novas 

diretrizes em conceitos de Família e Direito de Criança e Adolescente. Considerou-se como 

referência o Estatuto da Criança e do Adolescente que em seu Art. 2º, para efeito da lei, é 

considerada criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e, adolescentes, aquele entre 

doze e dezoito anos de idade.  

É importante ressaltar que a concepção de infância vem se construindo e modificando 

socialmente e historicamente. Já foi marcada pela visão de criança como adulto em miniatura, 

não havendo distinção entre o mundo adulto e infantil e que a ideia de infância aparece na 

sociedade capitalista, urbana- industrial, na medida em que mudam a inserção e o papel social 

da criança na comunidade.  

Quanto ao conceito de adolescência, na sua construção também está ligada ao tempo e 

espaço, tendo seus primeiros pilares no período da idade média, hoje com outro significado. A 

adolescência é uma fase de transição entre a criança e o adulto marcada por alterações físicas e 

mentais. Não é uma categoria absoluta, pois nem todos os adolescentes têm uma mesma 

experiência de vida.  

Ainda de acordo com o ECA a criança e ao adolescente são “Sujeitos de Direitos”. A 

palavra sujeito traduz a concepção da criança e do adolescente como indivíduos autônomos e 

íntegros, dotados de personalidades e vontades próprias que, na sua relação com o adulto, não 

podem ser tratados como seres passivos, subalternos ou meros objetos, devendo participar das 

decisões que lhe dizem respeito, sendo ouvidos e considerados em conformidades com suas 

capacidades e graus de desenvolvimento.  

O fato de terem direitos significa que são beneficiários de obrigações por parte de 

terceiros: a família, a sociedade e o Estado. Proteger a criança e ao adolescente e propiciar-lhes 
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as condições para seu pleno desenvolvimento no seio da uma família e de uma comunidade é, 

antes de tudo e na sua essência, para além de meros atos de generosidade, caridade ou piedade, 

o cumprimento de deveres para a criança e ao adolescente e o exercício da responsabilidade da 

família, da sociedade e do Estado.  

Com a Doutrina da Proteção Integral houve duas principais modificações na forma de 

tratar e proteger as crianças e adolescentes. Primeiramente é que a responsabilidade por 

resguardar os direitos é do Estado, da Sociedade e da família e não está restrita apenas à família, 

e a segunda é que as crianças e os adolescentes passam a ser detentores de direitos e deve ser 

fomentada a construção da sua autonomia. 
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8 MARCO SITUACIONAL  

 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) aprovou, 

em 2011, os eixos, as diretrizes e as estratégias do Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e adolescentes, cujo objetivo é a implementação de políticas pública com ampla 

participação do governo e da sociedade. No Art. 86. do ECA nos diz que “a política de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado 

de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios”.  

Baseando-se nestas diretrizes orientadoras, o Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes propõe ações articuladas de superação de planos governamentais de 

curto prazo, limitados a uma gestão, substituindo Políticas de Governo por uma Política de 

Estado com intenção máxima de trabalhar numa perspectiva intersetorial, articulada, 

descentralizada, representativa e continuada. O objetivo deste marco situacional é apresentar os 

dados da realidade do município de São João do Oeste, no tocante à promoção, proteção e 

defesa do direito de crianças e adolescentes. Estes dados contextualizam as discussões que 

resultam nas ações propostas neste plano, dando a conhecer os indicadores mais significativos 

relativos ao seu desenvolvimento socioeconômico e os Índices de vulnerabilidade. 

 

 

8.1 DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC 

 

A construção deste plano foi precedida de um diagnóstico realizado com base em uma 

metodologia participativa que envolveu os integrantes da Comissão de elaboração do referido 

plano, que representam as diferentes instâncias do município, desde a elaboração dos 

instrumentais de pesquisa até o levantamento de dados. 
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9 PRINCIPIOS  

 

Os princípios adotados no Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes baseiam-se na legislação vigente: na Constituição Federal, no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990 e na Lei Municipal de Criação do Conselho da 

Criança e do Adolescente nº 97/1993, alterada pela Lei nº 1.202/09, de 22 de setembro de 2009); 

e no Conselho Nacional dos Direitos da Crianças e Adolescentes (CONANDA).  

Alguns princípios foram considerados neste plano, dentre eles:  

 O reconhecimento da Criança e do Adolescente como Sujeitos de Direitos; 

 Respeito e trato a toda criança e adolescente com dignidade; 

 A Garantia de Prioridade Absoluta; 

  Articulação das várias Esferas de Poder e entre Governo e Sociedade Civil;  

 Intersetorialidade e trabalho em rede;  

 Criação de condições para o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente;  

 Defesa dos interesses da criança e do adolescente;  

 Preservação dos Vínculos familiares e comunitários.  
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10  DIRETRIZES 

 

  Elaborado pela comissão intersetorial do Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes as diretrizes estratégicas deste plano   apontam os compromissos 

assumidos pelo Município, juntamente com as políticas públicas envolvidas e os atores de 

garantia de direitos do município de São João do Oeste, com o propósito de que sejam 

executadas:  

 Integração do governo municipal e sociedade civil na garantia do atendimento e defesa dos 

interesses da criança e do adolescente, com desenvolvimento de ações em rede;  

 Ampliação da participação dos sujeitos envolvidos com a causa da criança e do adolescente, 

principalmente na definição das prioridades de cada órgão, direta ou indiretamente a criança e 

ao adolescente;  

 Priorização da centralidade sociofamiliar nos serviços governamentais e não governamentais;  
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11  METAS  

 

 Acompanhar a execução das ações previstas neste Plano, sugerindo a sua inclusão no 

Plano Plurianual Anual 2017/2021, na proposta de lei de Diretrizes Orçamentárias e na proposta 

da lei Orçamentária Anual do respectivo período, consolidando-se à Política Municipal de 

Atenção às Crianças e Adolescentes na perspectiva da Prioridade Absoluta no Município de 

São João do Oeste, em consonância ao preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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12  FORMAS DE FINACIAMENTO  

  

 A garantia de orçamento para a política de implementação do Plano Decenal é 

primordial para que se possa ser implementado e para que tenha continuidade, sendo assim o 

acompanhamento da elaboração e definição de objetivos e metas com a especificação de 

prioridades que atendam a uma necessidade ou propósito específico. A destinação dos recursos 

do Fundo, prioritariamente, deve ser para atender aos programas de proteção especial. 

Encaminhar para inclusão na LDO. 

 Para alcançar os objetivos pretendidos deverão fazer incidência política e o 

monitoramento de execução das rubricas dos diferentes setores públicos que contemplem 

valores para a implementação das ações previstas no Plano Decenal.   

 O Fundo da Infância e da Adolescência – FIA, poderá financiar ações inovadoras 

quando for identificado como necessário, conforme diagnóstico, que assim aponte desde que a 

municipalização do Plano Municipal da Infância e Adolescência se configure como uma das 

linhas de ação e esteja incluído no Plano de Ação e Aplicação do CMDCA.  

 

 

12.1  ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO  

 

 O Plano Decenal prevê a prioridade absoluta à criança e ao adolescente no orçamento 

público, que propõem ações que buscam influenciar a gestão do processo orçamentário, de 

modo a conseguir o monitoramento das ações para a criança e ao adolescente e promover a 

visibilidade de sua execução, assim como oferecer subsídios para a formulação de estratégias 

de fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e para a luta 

pela implementação de políticas públicas. O projeto se orienta pelas seguintes diretrizes: 
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 Disponibilidade, para a sociedade, de informações relativas ao planejamento e à execução dos 

recursos destinados à infância e à adolescência; 

  Priorização das ações voltadas para crianças e adolescentes, pelas organizações públicas; 

 

 O Orçamento Criança e Adolescente é o resultado da aplicação para demonstrar e 

analisar o gasto público com crianças e adolescentes. Não é um documento, nem mesmo um 

conceito oficial. Sua concepção se orienta pelo princípio de que uma sociedade justa, uma 

economia forte e um mundo sem pobreza só serão possíveis com investimentos na criança e 

respeito aos seus direitos.  

 

Quadro 06-  Orçamento Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA 

Discriminação /Fonte- Valor % 

Recurso do Tesouro – Município exercício corrente 23.700,00 

Recurso do Tesouro – Município superávit financeiro 13.856,07 

Recursos de convênios/ transferências 5.100,00 

Multas e aplicações 0,00 

Total  42.656,07 
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13  IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

 O Plano Decenal Municipal da Infância e Adolescência é um documento que 

estabelece um planejamento de longo prazo para os próximos dez anos no município, incluindo 

a sociedade civil organizada para que haja a congregação de esforços, dos recursos e das ações, 

com metas e indicadores de monitoramento integrando as políticas públicas direcionadas à 

efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. O acompanhamento deve ser entendido 

como um processo permanente que ocorrerá ao longo do período de execução do Plano 

Decenal, sendo que os responsáveis pelas ações deverão acompanhar cada etapa de sua 

implementação, promovendo o registro contínuo da realização das ações e criando assim, bases 

estruturadas para o monitoramento.  

  O monitoramento e a avaliação do Plano Municipal da Infância e Adolescência serão 

realizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente anualmente. Para 

a concretização das ações do plano, faz-se necessário atender a algumas prerrogativas abaixo 

detalhadas. 

 

 

13.1 NECESSIDADE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL  

 

a) O CMDCA assumirá o plano como prioridade a partir de 2017, viabilizando recursos nos 

orçamentos públicos de modo geral e, em particular, no Fundo da Infância e Adolescência;  

b) Integração entre o CMDCA e os demais Conselhos Setoriais; 

 c) Articulação intersetorial entre as políticas sociais do município e o Sistema de Garantia de 

Direitos para implementação desse Plano. 
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13.1.1 Competências da Comissão de Avaliação e Acompanhamento 

 

a) Dialogar permanentemente com a Comissão Nacional e Estadual; 

b) Encaminhar informações sobre monitoramento e as avaliações referentes à implementação 

do Plano na esfera Municipal. 

 

 

13.1.2 Indicadores Gerais de Monitoramento 

 

a) Cumprimento das ações previsto no Plano; 

b) Incidência da temática do Plano na pauta dos conselheiros do CMDCA; 
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14  PLANO DE AÇÃO  

 

 No Plano novas ações poderão ser incluídas a partir de debates permanentes com a 

sociedade. A preocupação com a qualidade de vida da criança e do adolescente deve tornar-se 

objeto de todas as secretarias. É necessário que as ações sejam conjuntas, envolvendo os vários 

órgãos de Administração Municipal. Neste sentido, a interface das políticas deve estimular 

ações intersetoriais a fim de que as questões relacionadas à criança e ao adolescente adquiram 

uma dimensão que extrapole o tradicionalismo de assistência social. Espera-se que as propostas 

apresentadas neste Plano possam assegurar às crianças e adolescentes do Município de São João 

do Oeste seus direitos. O conjunto de ações deste Plano será implementado e implantado no 

período de dez anos (2016-2026). 
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PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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QUADRO 07 – POLITICAS PÚBLICAS AÇÕES INTERSETORIAIS:  

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES ATORES ENVOLVIDOS RESPONSÁVEIS 

1- Cumprir o Plano Decenal 

da Infância e Adolescência nos 

prazos definidos, garantindo o seu 

monitoramento.  

1.1- Realizar o monitoramento do 

plano, avaliando as ações 

executadas/cumpridas e as ações não 

executadas/cumpridas. 

1.2- 793Realizar avaliação anual do 

Plano de forma participativa, 

democrática e pública. 

CMDCA 

Comissão do Plano Decenal 

CMDCA 

CT- Conselho Tutelar 

2- Garantir a oferta dos 

serviços de Apoio Sociofamiliar 

nas Políticas Sociais Básicas. 

2.1 Realizar a busca ativa, como regra 

nos serviços, cujo público alvo seja 

crianças e adolescentes. 

Secretaria da Educação  

Secretaria de Assistência Social  

Secretaria de Saúde 

CT- Conselho Tutelar 

Secretaria da Educação  

Secretaria de Assistência Social  

Secretaria de Saúde 

CT- Conselho Tutelar 

3- Priorizar o atendimento 

integral para as crianças e os 

adolescentes em situação de 

acolhimento institucional. 

3.1- Promover a articulação das ações e 

o atendimento através das diversas 

políticas públicas. 

3.2 - Atender todas as famílias de 

Crianças e adolescentes, em serviço de 

acolhimento, recebendo atendimento 

Secretaria de Assistência 

Social 

 Secretaria de Saúde 

Secretaria de Educação 

 Ministério Público 

Poder Judiciário 

Secretaria de Assistência Social 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Educação 

 Ministério Público 

Poder Judiciário  

Conselho Tutelar 
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especializado e acompanhamento 

psicossocial com vistas à reintegra. 

Conselho Tutelar 

4 - Desenvolver atividades 

esportivas, culturais e de lazer 

voltadas para crianças e 

adolescentes 

4.1- Manter a ofertar os programas e 

políticas de incentivo à valorização da 

cultura local, da prática de esportes e de 

iniciativas comunitárias de lazer e 

recreação. 

4.2- Criar espaços públicos e/ou 

melhorar os equipamentos existentes. 

4.3- Aprimorar atividades 

esportivas/lúdicas compatíveis com as 

crianças com idades na primeira 

infância. 

4.4- Fomento ás ações de promoção do 

esporte, cultura e lazer que tenham 

como foco a inclusão social e ações 

preventivas voltadas para crianças e 

adolescentes. 

Secretaria Municipal da Administração 

Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esportes 

CMDCA 

Secretaria Municipal da 

Educação, Cultura e Esportes 

CMDCA 

5 - Criar espaços e atividades 

esportivas primando pela 

acessibilidade de crianças e 

adolescentes com deficiência. 

5.1- Capacitar e ampliar equipes de 

profissionais qualificados para 

monitoramento de atividades 

esportivas. 

Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esportes 

Secretaria Municipal da 

Educação, Cultura e Esportes 
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6- Qualificar a atuação do 

Conselho Tutelar 

6.1 – Desenvolver melhorias na 

estrutura física garantindo o sigilo no 

atendimento. 

6.2- Oportunizar atendimento 

continuado e adequado às demandas. 

6.3- Formular revisão da legislação 

municipal no que se refere ao processo 

de escolha. 

6.4- Manter formação continuada para 

aprimoramento do trabalho 

desempenhado pelos conselheiros 

tutelares. 

6.5- Garantir condições efetivas para 

operacionalização e alimentação do 

sistema de informação – SIPIA (todos 

os atendimentos registrados), com 

envio de relatórios sistemáticos aos 

órgãos competentes. 

CMDCA 

Ministério Público 

Poder Judiciário 

Secretaria Municipal da Administração 

Conselho Tutelar 

CMDCA 

Ministério Público 

Poder Judiciário 

Secretaria Municipal da 

Administração 

Conselho Tutelar 

7- Promover capacitações aos 

atores da rede de atendimento a 

infância e à adolescência. 

7.1- Realizar palestras, cursos, 

seminários, a todos os trabalhadores 

dos serviços. 

CMDCA 

Secretaria Municipal da Administração  

CMDCA 

Secretaria Municipal da 

Administração 



Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO OESTE 

Município tricampeão nacional em alfabetização 

Capital Catarinense da língua alemã 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                           110                                                              
   
 

Rua Encantado, 66– Centro – São João do Oeste – SC 

 CEP 89897-000 Fone (0xx49) 31952000 

 E-mail: social@saojoao.sc.gov.br 
 
 

8- Manter o atendimento integral 

às crianças e adolescentes em 

situação de violência, bem como 

às suas famílias de forma 

integrada com as diversas 

políticas públicas. 

8.1- Manter/Ampliar o atendimento 

imediato a crianças e adolescentes 

vitimados, por equipe 

multiprofissional, com os 

encaminhamentos adequados 

garantindo a proteção. 

8.2- Identificar e realizar os 

encaminhamentos e atendimento 

necessário em situações de trabalho 

infantil/ e ou violência. 

8.3- Manter registro e sistematização 

das ocorrências de violação de direitos, 

para conhecimento e devidas 

providências. 

8.4- Desenvolver ações preventivas 

junto a família de forma intersetorial no 

controle  do álcool e outras drogas.  

Secretaria de Saúde 

Secretaria Municipal da Administração  

 Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esportes 

Departamento de Assistência Social 

Conselho Tutelar  

Secretaria de Saúde  

Secretaria Municipal de 

Administração 

Secretaria Municipal da 

Educação, Cultura e Esportes 

Departamento de Assistência 

Social 

Conselho Tutelar 

9 - Promover a articulação 

intersetorial descentralizada das 

políticas públicas garantindo a 

corresponsabilidade. 

9.1- Mobilizar os gestores dos 

programas e serviços das diferentes 

secretarias e demais atores do Sistema 

de Garantia de Direitos de Crianças e 

Adolescentes. 

Departamento de Assistência Social 

Secretaria Municipal de Saúde  

Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esportes 

Conselho Tutelar 

Departamento de Assistência 

Social 

Secretaria Municipal de Saúde  

Secretaria Municipal da 

Educação, Cultura e Esportes 
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Poder Judiciário 

Ministério Público 

CMDCA  

Conselho Tutelar 

Poder Judiciário 

Ministério Público 

CMDCA 

10- Oferecer Cursos para 

qualificar adolescentes e jovens 

para o mercado de trabalho. 

10.1 - Articular setores públicos e 

privados para a qualificação e inserção 

de adolescentes ao mercado de 

trabalho. 

10.2- Incentivar a participação dos 

adolescentes através das escolas. 

10.3 – encaminhar os adolescentes para 

as escolas agrícolas, visando à 

formação para Técnico agrícola. 

SENAI 

SENAC  

SINE 

Secretarias de Educação (Municipal e 

Estadual) e unidades de ensino 

particulares 

SEBRAE 

ACISJO 

SICOOB- Cooper Jovem 

SENAI 

 SENAC 

 SINE 

 Secretarias de Educação 

(Municipal e Estadual) e 

unidades de ensino particulares 

SEBRAE 

SICOOB- Cooper Jovem 

ACISJO 
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QUADRO 08 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES ATORES ENVOLVIDOS RESPONSÁVEIS 

11- Manter o Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo. 

11.1- Alterar, caso haja adequações 

necessárias, em conformidade ao Plano 

Nacional e respectivo Estadual. 

Departamento de Assistência Social Departamento de Assistência 

Social 

12- Efetivação das medidas 

Socioeducativas de Meio Aberto 

(PSC e LA). 

12.1- Garantir o atendimento para 

todos os adolescentes em cumprimento 

de medidas em meio aberto. 

Departamento de Assistência Social 

CMDCA 

Departamento de Assistência 

Social 

CMDCA 

13- Executar o programa de 

Medidas Socioeducativas em 

meio aberto ambas previstas no 

art. 112 da Lei Federal nº 8.069 de 

13 de julho de 1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente e 

normativas do SINASE. 

13.1 – Diminuir a incidência de atos 

infracionais. 

13.2- Permanecer com a elaboração e o 

encaminhamento do PIA ( Plano 

Individual de Atendimento) para o 

Poder Judiciário de todos os 

adolescentes em cumprimento de PSC 

e LA, com os requisitos constantes no 

artigo 54 da Lei 12.594/2012 ( nova lei 

do SINASE). 

13.3- Construir retaguarda de 

Departamento de assistência Social 

Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes 

Delegacia 

Conselho Tutelar 

Poder judiciário  

Departamento de Assistência 

Social 
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atendimento dos adolescentes em 

conflito com a lei e egressos, visando 

envolver a comunidade e oferece-lhes 

alternativas concretas para a construção 

de um novo projeto de vida, baseado 

em valores como a cidadania, a ética, o 

respeito, a honestidade e a 

solidariedade. 

14- Garantir pleno funcionamento 

do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) e 

Controle Social. 

14.1- Fortalecer e garantir a 

capacitação dos conselheiros (as) 

14 .2- Acompanhar a regulamentação e 

a destinação de recursos do orçamento 

Municipal para o Fundo dos Direitos da 

Criança. 

CMDCA 

CMAS 

Poder Executivo 

Departamento de Assistência 

Social 

15 - Cumprir as 

condicionalidades que reforçam o 

acesso a direitos sociais básicos 

(Programa Bolsa Família) nas 

áreas da educação, saúde e 

assistência social. 

15.1- Encaminhar para os serviços 

complementares, objetivando o 

desenvolvimento das famílias, de modo 

que os beneficiários consigam superar 

a situação de vulnerabilidade.  

Departamento de Assistência Social 

Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esportes 

Departamento de Assistência 

Social 

16 - Proporcionar momentos de 

integração dos pais/responsáveis 

16.1- Realizar o acompanhamento 

familiar. 

Departamento de Assistência Social 

Secretaria Municipal da Saúde  

Departamento de Assistência 

Social 
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com suas crianças e adolescentes, 

fortalecendo vínculos familiares, 

diminuindo assim o risco de 

vulnerabilidades. 

16.2- Identificar as potencialidades e as 

vulnerabilidades do núcleo familiar e 

efetivar os encaminhamentos 

necessários para a superação da 

situação. 

16.3- Coordenar e/ou operar a 

referência e contra referência com a 

rede de serviços soco assistenciais e 

demais políticas públicas. 

Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esportes 

Conselho Tutelar 

Ministério publico 

Poder judiciário  

17- Manter a inclusão das 

famílias em situação de pobreza 

aos programas de acesso à renda. 

17.1 - Inserir em programas 

temporários de transferência de renda 

e/ou em benefícios eventuais, 

conforme critérios legais. 

Departamento de Assistência Social Departamento de Assistência 

Social 

18- Realizar ações que previnam 

o rompimento de vínculos 

familiares. 

18.1- Integrar as ações do CRAS e 

gestão com as diferentes secretarias. 

18.2- Fortalecer a atuação proativa do 

CRAS como referência no trabalho de 

prevenção de rompimento de vínculos. 

Secretaria Municipal da Saúde 

Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esportes 

Departamento de Assistência Social 

Conselho Tutelar 

Departamento de Assistência 

Social 

19- Implementar a rede de 

serviços Socio assistencial de 

Proteção Social básica e especial. 

19.1- Aprimorar e fortalecer o trabalho 

articulado de prevenção na área de 

abrangência do CRAS. 

Departamento de Assistência Social 

Secretaria Municipal da Administração 

Conselho Tutelar 

Departamento de Assistência 

Social 
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19.2- Almejar a construção da sede 

própria do CRAS. 
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QUADRO 09- POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES ATORES ENVOLVIDOS RESPONSÁVEIS 

20- Implantar e implementar a 

atenção integral à saúde de 

adolescentes nas Unidades 

Básicas de Saúde. 

20.1- Realizar atividades em grupo 

com adolescentes, utilizando a 

metodologia participativa, priorizando 

temas como: autoestima, direitos 

sexuais e reprodutivos; sexualidade e 

saúde reprodutiva; relações de gênero; 

crescimento e desenvolvimento 

psicossocial e sexual; corpo-

autocuidado e autoconhecimento; uso 

de substancias psicoativas; saúde bucal 

entre outras. 

Secretaria Municipal da Saúde Secretaria Municipal da Saúde 

21- Garantir a ampliação e a 

efetividade da política de saúde.  

21.1- Realizar ações de prevenção, 

promoção e tratamento aos usuários de 

substancias psicoativas. 

21.2- Garantir as medidas de prevenção 

e atendimento a crianças e adolescentes 

em situação de drogadição e 

Secretaria Municipal de Saúde 

PROERD 

Secretaria Municipal de Saúde 
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DST/AIDS, sofrimentos mentais e 

deficientes em toda rede. 

21.3 - Possibilitar tratamento 

especializado de saúde. 

21.4 - Manter as campanhas para o 

reforço vacinal. 

21.5 – Executar ações de prevenção de 

gravidez precoce.  

21.6- Criar estratégias de prevenção e 

enfrentamento de conflitos familiares e 

intrafamiliares. 

22- Fortalecer políticas de 

segurança alimentar para 

melhoria da qualidade nutricional 

de crianças e adolescentes. 

22.1- Realizar campanhas de 

informação, educação e comunicação 

para alimentação adequada em 

quantidade e qualidade, promovendo 

práticas alimentares e estilo de vida 

saudável.  

Secretaria Municipal de Saúde  

Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes 

Secretaria de Saúde 

23 - Realizar trabalho preventivo 

e priorizar o atendimento em 

casos de doenças prevalentes na 

primeira infância. 

23.1- Promover e realizar estudos e 

pesquisas com objetivo de prevenir e 

tratar o mais precocemente os casos 

detectados. 

Secretaria Municipal de Saúde Secretária Municipal de Saúde 
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24 - Consolidar políticas de 

atenção integral à saúde de 

crianças e adolescentes e suas 

famílias. 

24.1- Ofertar exames, diagnósticos de 

triagem neonatal e tratamento 

adequado para os recém-nascidos. 

Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde 
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QUADRO 10- POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES ATORES ENVOLVIDOS RESPONSÁVEIS 

25 – Garantir vagas e 

permanência das crianças e 

adolescentes na rede pública de 

ensino. 

25.1 - Garantir a inserção de crianças e 

adolescentes no ensino fundamental em 

distorção de idade-série superior a um 

ano. 

Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esportes 

Secretaria Municipal da 

Educação, Cultura e Esportes 

26 – Promover a integração da 

família no âmbito escolar. 

26.1- Desenvolver novas estratégias 

para integração da família no processo 

escolar. 

Secretaria de Educação, Cultura e 

Esportes 

Secretaria Municipal da 

Educação, Cultura e Esportes. 

27- Promover a expansão e 

melhoria da Educação Infantil. 

27.1- Apoiar projetos para a educação 

de crianças até 06 anos de idade. 

27.2- Manter e estruturar a creche 

existente no município.  

27.3- Capacitar todos os profissionais 

que atuam nas instituições de Educação 

Infantil. 

Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes 

Secretaria Municipal, Cultura e 

Esportes 
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28- Promover melhorias na 

qualidade do ensino fundamental 

e ensino médio. 

28.1 - Garantir o que está preconizado 

em lei (LDB): matrícula e frequência 

para adolescentes no Ensino 

Fundamental (séries iniciais e finais). 

28.2 - Capacitar profissionais dos 

sistemas de ensino, para atendimento 

aos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

28.3 - Universalizar o acesso ao ensino 

médio. 

28.4 -  Ampliar o acesso a programas 

de profissionalização, aprendizagem e 

inserção ao mercado de trabalho do 

adolescente a partir dos 14 anos, de 

acordo com a legislação vigente. 

Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esportes 

Secretaria Municipal da 

Educação, Cultura e Esportes 
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ANEXOS 

 

 

Reunião em São Miguel do Oeste sobre orientação da construção do Plano Decenal dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. 16/06/2016. 

 

Reunião da Comissão e colaboradores de elaboração do Plano Decenal. 25/10/2016 
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Audiencia Pública de apresentação do Plano. 17/11/2016 

 

Audiência Pública de apresentação do Plano. 17/11/2016 
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Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para aprovação do Plano. 

22/11/16 

 

Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para aprovação do Plano. 

22/11/16 


