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ANEXO 1 

SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRI ANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

 
DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À SE CRETARIA NACIONAL DE 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A  SEREM FINANCIADOS 
COM RECURSOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DO  FUNDO NACIONAL 
PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, NO ANO DE 2011, COM  BASE NO PLANO 
PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2008 a 2011, ABRANGENDO P ROGRAMAS E AÇÕES 
DESCRITAS NO ITEM 01. 
 

01. DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE REFERÊNCIA  
 
1.1 A realização da presente chamada pública está embasada nos seguintes programas e 
ações:  
 
A) PROGRAMA 0073 - ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES: 
 

• Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes – PAIR; 

• Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças 
e Adolescentes; 

• Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. 
 
B) PROGRAMA 0152 - SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO 
ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI – PROSINASE: 
 

• Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente em Conflito com a Lei; 

• Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei; 
• Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em 

Meio Aberto; 
• Apoio à Construção e Equipagem de Unidades Socioeducativas de internação, 

semiliberdade e de atendimento inicial. 
 
C) PROGRAMA 0153 - SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE: 
 

• Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência; 
• Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 
• Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia dos 

Direitos; 
• Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 
02. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 
2.1. O objeto do convênio, a ser registrado no SICONV, deverá conter no máximo 500 
(quinhentos) caracteres, e sua execução ser de no mínimo 12 meses e no máximo 24 meses, 
não podendo ter sua finalização prevista para os meses de dezembro e janeiro, período este 
que poderá ser revisto a critério da SDH. 

 
2.2. Na aba “Anexos” do SICONV, há documentos obrigatórios que deverão ser digitalizados e 
anexados à proposta registrada: 

a) Ofício de encaminhamento do projeto, assinado pelo representante da instituição/ 
entidade;  
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b) PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA, conforme modelo disponível no 
endereço: eletrônico http://www.direitoshumanos.gov.br no item “apoio a projetos”, e o 
mesmo deverá ser elaborado em papel timbrado da instituição proponente; 

c) Aprovação do projeto no Conselho Estadual, Distrital ou Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, conforme a abrangência das ações a serem desenvolvidas 
pelo projeto; 

d) Declaração de intenção de parceria entre proponente e instituição de ensino superior, 
para projetos a serem desenvolvidos no âmbito das ações “Ações Integradas de 
Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 
PAIR”, “Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente” e “Formação de Operadores do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei”; 

e) Declaração de inexistência de grau de parentesco, consangüíneos e afins, entre os 
responsáveis pela instituição proponente, os chefes dos executivos e os conselheiros 
de direitos, titulares e suplentes, em exercício, os quais não poderão ter quaisquer 
vínculos com a referida instituição.  

f) Relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento do 
projeto em questão. 

 
2.3. Deverá ser encaminhada correspondência dirigida a Ministra de Estado Chefe da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, explanando interesse na 
execução do objeto, bem como informando o número da proposta cadastrada no SICONV, por 
meio do seguinte endereço: Setor Comercial Sul (SCS), Quadra  09, Lote”C “- Bloco B, Edifício 
Parque Cidade Corporate, Torre “A”  8º, Andar, Sala 803-B Asa Sul - Brasília – DF, 
CEP:70308-200 – Telefones (61) 2025-3225 – Fax (61) 2025-9603. 

 
03. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE PARA FINANCIA MENTO 

 
3.1 Constituem também requisitos para a análise dos projetos: 
 

a) Consonância do projeto com a legislação e normativas vigentes relacionadas à 
criança e ao adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente, às 
Resoluções e aos planos nacionais aprovados pelo CONANDA e PNDH III; 

b) Prévia aprovação do Conselho Estadual/Distrital dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, para projetos com atuação em âmbito estadual/ distrital, 
respectivamente; 

c) Prévia aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
para projetos com atuação em âmbito municipal; 

d) Experiência comprovada na execução do objeto do projeto proposto; 
e) Observância do artigo 21 da Portaria Interministerial nº.127 /2008 no que se refere à 

estrutura do Projeto Técnico, contemplando: I - justificativa para a celebração do 
instrumento; II - descrição completa do objeto a ser executado; III - descrição das 
metas a serem atingidas; IV - definição das etapas ou fases da execução; V - 
cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso; e VI - plano de 
aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e da contrapartida 
financeira do proponente, se for o caso. 

 
3.2. Serão priorizados os projetos: 
 

a) Que estimulem, em suas estratégias metodológicas e de articulação, bem como nos 
conteúdos e temas abordados, a redução das desigualdades regionais, a eqüidade 
de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual e a inclusão de pessoas com 
deficiência, bem como a participação ativa de crianças e adolescentes nas atividades 
do projeto, quando couber, assim como a existência e a elaboração dos Planos 
Nacionais ou Resoluções aprovadas pelos Conselhos; 

b) Nos casos de financiamento de unidades socioeducativas, os Estados que possuam 
implantados e implementados mecanismos de enfrentamento à tortura, como 
corregedoria, ouvidoria e os mecanismos de controle instituídos pelas normativas 
internacionais de Direitos Humanos; 
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c) Cujo proponente tiver implementado ou esteja implementando o Sistema de 
Informações sobre a Infância e a Adolescência- SIPIA CT e SIPIA SINASE, no caso 
de projetos apresentados por Municípios e Estados, respectivamente; 

d) Apresentados por instituições públicas de ensino superior federais, estaduais, e 
instituições de ensino superior sem fins lucrativos, no caso das ações “Capacitação 
de profissionais para promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente” e 
“Formação de operadores do sistema de atendimento socioeducativo ao adolescente 
em conflito com a lei”; 

e) Que tenham apresentada satisfatória execução física e financeira em convênios 
anteriormente firmados com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

 
04. DA CONTRAPARTIDA  

 
 

4.1. Os recursos da contrapartida deverão ser depositados na conta bancária específica do 
convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso. 
 
 

05. DAS VEDAÇÕES 
 
5.1. Conforme o Art. 39 da Portaria Interministerial 127, de 29 de maio de 2008, é vedado: 
 

a)  realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
b)  pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de 

pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços 
de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis 
específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

c)  alterar o objeto do convênio ou contrato de repasse, exceto no caso de ampliação da 
execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da 
funcionalidade do objeto contratado; 

d)  utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da 
estabelecida no instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de 
preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho; 

e)  realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento; 
f)  efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se 

expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente ou contratante 
e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do 
instrumento pactuado; 

g)  realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que 
se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo 
concedente, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os 
mesmos aplicados no mercado; 

h)  transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 
congêneres; 

i)  realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho. 

 
5.2. Em cumprimento ao Acórdão TCU no 810/2010, NÃO SERÃO HABILITADOS  os 
projetos apresentados por entidades vinculadas a membros do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 
 

06. DA HABILITAÇÃO, DA SELEÇÃO E DO APOIO FINANCEIR O 
 

6.1. A análise das propostas será realizada por uma Comissão Julgadora constituída por 
técnicos da SNPDCA/SDH/PR e por ela designados, por meio de Portaria específica. 
Poderão ser convidados especialistas indicados ad hoc e/ou técnicos de outras instituições 
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de governo para compor a referida Comissão. 
 
6.2. A Comissão Julgadora avaliará as propostas conforme as fases abaixo: 
 
a) HABILITAÇÃO: Dar-se-á pela Comissão Julgadora mediante o cumprimento das 
disposições constantes da apresentação da proposta e/ou em função de decisiva 
inconsistência técnica da proposta e/ou das informações prestadas no SICONV. 
 
b) SELEÇÃO: Os projetos serão selecionados pela Comissão Julgadora, conforme os 
critérios definidos neste edital.  
 
c) PUBLICAÇÃO: A SDH relacionará as propostas habilitadas para a próxima fase de 
aprovação indicadas para recebimento do apoio e autorizadas a captarem recursos, e as 
divulgará no sítio institucional, com o nome da Entidade ou Instituição selecionada, número 
da proposta SICONV/Ofício de encaminhamento e seu número de inscrição no CNPJ.  
 
d) APROVAÇÃO: Após a finalização dos processos relacionados nas alíneas A, B e C, a 
Comissão julgadora apresentará os projetos para aprovação do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, no caso das propostas a serem financiadas com 
recursos do FNCA, juntamente com os pareceres que indicam os motivos da aprovação.  O 
registro de deferimento para efeitos de financiamento será efetivado diretamente no 
SICONV ou comunicado ao proponente. 
 
6.3. A resposta aos ajustes solicitados pela SDH deverá ser enviada no prazo estipulado 
pelas áreas técnicas, sob pena de não formalização do convênio. 
 
 

07. DO APOIO FINANCEIRO E DAS LINHAS DE FINANCIAMEN TO 
 

7.1. Os instrumentos serão celebrados de acordo com a classificação de prioridades e a 
disponibilidade financeira da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e 
do FNCA. 
7.2. As propostas deverão ser elaboradas em consonância com as diretrizes específicas do 
programa a que concorre, com suas respectivas ações, conforme detalhamento na planilha, 
a seguir. Ressalte-se que a coluna “eixos temáticos” corresponde às linhas de financiamento 
previstas para apoio nesse edital, enquanto as colunas “proponentes elegíveis”, “valores de 
referência” e “distribuição dos recursos” são indicativos para balizar a apresentação das 
propostas a serem enviadas em atendimento ao presente edital. 
7.3. As propostas que não estiverem em consonância com os programas e eixos temáticos 
serão desconsideradas. 
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PROGRAMA AÇÕES EIXOS TEMÁTICOS PROPONENTES ELEGÍVEIS VALOR DE 
REFERÊNCIA 

DISTRIBUIÇÃO 

Ações integradas de 
enfrentamento ao abuso, 
tráfico e exploração 
sexual de crianças e 
adolescentes – PAIR; 

 

Mobilização de redes locais de 
enfrentamento da violência 
sexual. 

 

a) Estados com prioridade e Municípios, por 
meio de sua administração direta ou 
indireta, com previsão de parceria com 
instituição local de ensino superior. 

 

R$ 100.000,00 
(cem mil reais) 

100% para despesas 
de custeio. 

 
 
 
 

0073 - 
Enfrentamento 
da Violência 
Sexual contra 
Crianças e 
Adolescentes. 
(Ver anexo do 
Programa)  

 
 
 
 
 
 
 

Apoio a projetos 
inovadores de 
enfrentamento da 
violência sexual contra 
crianças e adolescentes. 

Sistematização e disseminação1 
de metodologias nos seguintes 
temas: 
� justiça restaurativa; (*) 
� gênero e orientação sexual; 
� etnia; 
� tráfico; 
� trabalho infantil, com ênfase 

em exploração sexual e 
trabalho infantil doméstico; 

� atendimento ao agressor; 
� participação infanto-juvenil, 

com ênfase em inclusão 
sócio-politica e redes 
sociais; 

� pornografia envolvendo 
crianças e adolescentes na 
internet; 

� suporte a crianças e 
adolescentes por telefone 
(Help Line); 

� práticas não revitimizantes; 
(*) 

� sigilo de dados pessoais em 

a) Estados, Distrito Federal e/ou Municípios, 
por meio de sua administração direta ou 
indireta; 

 
b) Instituições de ensino superior federal e/ou 

estadual; 
 

c) Entidades Privadas – Organizações Não-
Governamentais e OSCIPS. 

R$ 100.000,00 
(cem mil reais) 

a) 80% para 
despesas de custeio 
e 20% despesas de 
capital. 

 
b) 100% para 
despesas de custeio. 

 
c) 100% custeio 

                                                 
1 Para fins deste edital, entende-se que sistematizar é construir a memória de uma experiência realizada; divulgar saberes relacionados a práticas, estimular o intercâmbio e a confrontação de 
idéias. O fundamental no processo de sistematização é registrar e avaliar as metodologias e as aprendizagens acumuladas no processo vivenciado. Entende-se ainda que disseminar supõe tornar 
pública a produção de conhecimentos gerados ou organizados por uma instituição. Para tal finalidade, o projeto poderá prever publicação de cartilhas e livros, edição de vídeos, radiodifusão, 
dentre outros e atentar para a promoção da acessibilidade disposta no Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004 (Lei da Acessibilidade). Os projetos não poderão  prever despesas para 
atendimento direto a crianças e adolescentes e demais despesas para ações continuadas e manutenção de serviços. 
(*) A ser financiado com recursos orçamentários da Secretaria de Direitos Humanos – SDH 
 



 6 

redes sociais; 
� Responsabilidade Social; 
� Atendimento Humanizado no 

Sistema de Segurança e 
Justiça; 

� Auto-defesa 
� Atendimento especializado a 

adolescentes LGBT e 
familiares; 

� Violência sexual contra 
crianças e adolescentes com 
deficiência; 

 

 

Apoio a Comitês de 
Enfrentamento da 
Violência Sexual de 
Crianças e Adolescentes 

 
Fortalecimento das ações de 
organizações atuantes no campo 
de direitos humanos de crianças 
e adolescentes sobre temas 
relacionados à política nacional 
de defesa e garantia dos direitos 
da criança e do adolescente, em 
especial na implementação do 
Plano Nacional de Enfrentamento 
à Violência Sexual Infanto-
Juvenil, com ênfase nos impactos 
produzidos por grandes obras de 
desenvolvimento e obras 
preparatórias para a copa do 
mundo de 2014. 
 
Apoio a constituição de redes de 
familiares e amigos de crianças e 
adolescentes LGBT em situação 
de vulnerabilidade. 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidades Privadas – Organizações Não-
Governamentais e OSCIPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 100.000,00 
(cem mil reais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% custeio 

 



 7 

PROGRAMA AÇÕES EIXOS TEMÁTICOS PROPONENTES ELEGÍVEIS VALOR DE 
REFERÊNCIA 

DISTRIBUIÇÃO 

 
 
 
 
 
Continuidade dos centros de 
formação do Sinase, 
 
 

a) Instituições de ensino superior federais, 
estaduais ou filantrópicas, reconhecidas 
pelo Ministério da Educação, em 
parceria declarada com o governo 
estadual (ver Anexo do Programa); 

 
b) Estados e Distrito Federal, por meio de 

sua administração direta ou indireta, com 
previsão de parceria com instituição de 
ensino superior (ver Anexo do 
Programa). 

 

Conforme 
especificações 
do Anexo do 
Programa. 

 
 
 
 
100% para despesas 
de custeio. 

 
Projeto de avaliação externa dos 
centros de formação do Sinase 
apoiados técnica-financeiramente 
pela SDH 

a) Instituições de ensino superior federais, 
estaduais ou filantrópicas, reconhecidas 
pelo Ministério da Educação; 

 
b) Instituto de pesquisa nacionais e 

estaduais. 
 

R$ 600.000,00 
(seiscentos mil 

reais) 

 
 
100% para despesas 
de custeio. 

0152 - Sistema 
Nacional de 
Atendimento 
Socioeducativo 
ao Adolescente 
em Conflito com 
a Lei - PRÓ-
SINASE – (Ver 
Anexo do 
Programa) 

Formação de 
operadores do sistema 
de atendimento 
socioeducativo ao 
adolescente em conflito 
com a lei. 

 
 

 
 
Estudo sobre parâmetros 
arquitetônicos, pedagógicos, de 
segurança das unidades 
socioeducativas e de redes 
locais. 

a) Instituições de ensino superior federais, 
estaduais ou filantrópicas, reconhecidas 
pelo Ministério da Educação; 

 
b) Instituto de pesquisa nacionais e 

estaduais; 
 
c) Entidades Privadas – Organizações Não-

Governamentais e OSCIPS. 
 

R$ 200.000,00 
(duzentos mil 
reais) cada 

estudo 

 
 
 
100% para despesas 
de custeio. 
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Apoio a serviços de 
defesa dos direitos de 
adolescentes em 
conflito com a lei. 

 

Apoio a serviços de defesa 
técnica, proteção jurídico-social e 
mobilização às associações de 
familiares de adolescentes em 
conflito com a lei, e serviços de 
defensoria pública vinculados aos 
NAIs em funcionamento. 

a) Entidades que promovam a proteção 
jurídico-social dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; 

 
b) Associações de Familiares; 

 
c) Defensorias Públicas. 

 

a) R$ 200.000,00 
(duzentos mil 
reais) 

 
b) R$ 300.000,00 
(trezentos mil 
reais) 

 
c) R$ 200.000,00 
(duzentos mil 
reais) 

100% para despesas 
de custeio. 

 

Apoio à 
municipalização e à 
descentralização das 
medidas 
socioeducativas em 
meio aberto. 

Avaliação dos Programas 
Municipais de Liberdade Assistida 
e Prestação de Serviços à 
Comunidade em todas as 
capitais. 

a) Instituições de ensino superior federais, 
estaduais ou filantrópicas, reconhecidas 
pelo Ministério da Educação; 

 
b) Instituto de pesquisa nacionais e estaduais. 
 

R$ 1.400.000,00 
(hum milhão e 
quatrocentos mil 
reais) 

100% para despesas 
de custeio. 

 

Construção e equipagem de 
centros socioeducativos de 
internação e/ou internação 
provisória, voltados para 
adolescentes do sexo feminino. 
(*) 

 

a) Governos Estaduais e DF. 
 
 

R$ 4.500.000,00 
(quatro milhões e 
quinhentos mil 
reais). (*) 

100% para despesas 
de capital. 

 

Apoio à Construção e 
equipagem de 
Unidades 
Socioeducativas.  
 

Construção e equipagem de 
Núcleos de Atendimento Inicial 
com Internação Provisória, nas 
capitais brasileiras. (*) 

a) Governos Estaduais e DF. 
 

R$ 3.500.000,00 
(três milhões e 
quinhentos mil 
reais). (*) 

100% para despesas 
de capital. 

(*) A ser financiado com recursos orçamentários da Secretaria de Direitos Humanos – SDH 
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PROGRAMA AÇÕES EIXOS TEMÁTICOS PROPONENTES ELEGÍVEIS VALOR DE 
REFERÊNCIA 

DISTRIBUIÇÃO 

Implantação e manutenção de 
núcleos de formação continuada de 
conselheiros dos direitos e 
conselheiros tutelares 
(ver Anexo do Programa). 
 
 
Elaboração de projeto de avaliação 
externa dos núcleos de formação 
continuada de conselheiros dos 
direitos e conselheiros tutelares – 
“escola de conselhos” apoiados 
técnica-financeiramente pela SDH 
com foco nos usuários. 

a) Estados e Distrito Federal, desde que 
em parceria declarada com o Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e previsão de parceria 
com instituições de ensino superior 
federais, estaduais ou filantrópicas; 

 
b) Instituições de ensino superior 

federais, estaduais ou filantrópicas, em 
parceria declarada com o governo 
estadual e com o Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 

 
c) Entidades Privadas - Organizações 

Não-Governamentais e OSCIPS, 
desde que em parceria declarada com 
o Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente  e parceria 
com instituições de ensino superior 
federais, estaduais ou filantrópicas.  

 

Conforme 
especificações 
constantes no 
Anexo do 
Programa. 

 

a) para Estados: 85% 
para despesas de 
custeio e 15% para 
despesas de capital 
(estas, somente no 
primeiro ano). 
 
b) para instituições 
de ensino superior: 
100% para despesas 
de custeio. 
 
c) para Entidades 
Privadas: 100% para 
despesas de custeio 

Capacitação, em âmbito estadual, 
para o reordenamento da rede de 
serviços de acolhimento e para o 
fortalecimento do trabalho de 
Reintegração Familiar. 
(ver Anexo do Programa) 

a) Estados e Distrito Federal, por meio de 
sua administração direta ou indireta; 

 
b) Instituições de ensino superior 

federais, estaduais ou filantrópicas, 
desde que em parceria declarada com 
o governo estadual ou distrital; 

 
 

Mínimo de R$ 
150.000,00 
(cento e 
cinqüenta mil 
reais) e máximo 
de R$ 
200.000,00 
(duzentos mil 
reais) 

 

100% para despesas 
de 

custeio 

0153 - 
Sistema de 
Garantia dos 
Direitos da 
Criança e do 
Adolescente-
(Ver Anexo do 
Programa) 

Capacitação de 
profissionais para 
promoção e defesa dos 
direitos da criança e do 
adolescente. 

Unificação de uma matriz mínima 
de capacitação para atores do 
Sistema de Garantias de Direito na 
área de Direitos Humanos de 
Criança e Adolescente 

 
 

a) Instituições de ensino superior federais, 
estaduais ou filantrópicas; 
 
b) Entidades Privadas  (Organizações Não 
Governamentais e OSCIPS). 

 

R$ 200.000,00 
(duzentos mil 
reais) 

100% para despesas 
de custeio 
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Apoio aos Fóruns de 
Defesa dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente 

 
Fortalecimento das ações de 
organizações atuantes no campo 
de direitos humanos de crianças e 
adolescentes sobre temas 
relacionados à política nacional de 
defesa e garantia dos direitos da 
criança e do adolescente. 
 
Fortalecimento de fóruns e redes 
vinculados ao sistema 
socioeducativo 
 

 

a) Entidades Privadas (Organizações 
Não Governamentais e OSCIPS); 

 
 
 

b) Instituições de ensino superior 
federais, estaduais ou filantrópicas. 

 

a) Mínimo de R$ 
300.000,00 
(trezentos mil 
reais) e máximo 
R$ 1.500.000,00 
(hum milhão e 
quinhentos mil de 
reais) 

 
b) R$ 300.000,00 

(trezentos mil 
reais) 

100% para despesas 
de custeio 

 

 

Apoio a Estudos e 
Pesquisas sobre 
Infância e Adolescência 

Apoio a projetos que visem produzir 
conhecimentos na área de 
promoção, proteção e defesa dos 
direitos da Criança e do 
Adolescente. Especialmente nos 
temas: 

• Crianças e adolecentes no 
trabalho infantil doméstico 
e/ou agricultura familiar; 

• Construção de padrões 
básicos de atenção em 
direitos humanos a 
crianças e adolescentes em 
situação de: acolhimento 
institucional, situação de 
rua, acolhimento familiar e 
alternativo 

• Estudo Diagnóstico nos 20 
municípios com menor IHA 

 
- Diagnósticos locais para 

a) Instituições de ensino superior federais, 
estaduais ou filantrópicas; 

 
b)  Entidades Privadas (Organizações Não 
Governamentais e OSCIPS). 

Mínimo de R$ 
200.000,00 

(duzentos mil 
reais) e máximo 

de R$ 
1.000.000,00 

(hum milhão de 
reais) 

100% para despesas 
de custeio 
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mapeamento da situação da 
infância e identificação da rede 
existente 
- Elaboração de Parâmetros 
Arquitetônicos e de Atendimento 
para a Implantação de Unidades de 
Conselhos Tutelares nas capitais. 

 

 

Apoio à promoção de 
boas práticas de 
promoção dos direitos 
da criança e do 
adolescente. 

Sistematização e Disseminação2 de 
Boas Práticas, nos seguintes 
temas: 
� metodologias para o Plano 

Individual de Atendimento 
(PIA); 

� justiça restaurativa vinculada 
aos Núcleos de Atendimento 
Inicial; 

� formação profissional  e 
empregabilidade; dos 
adolescentes inseridos no 
sistema socioeducativo; 

� semiliberdade; 
� Experiências de garantia dos 

direitos sexuais e reprodutivos 
de adolescentes privados de 
liberdade; 

� exercício da maternidade e 
paternidade nas unidades de 
privação de liberdade; 

� atendimento socioeducativo 
especializado com abordagem 
de gênero e orientação sexual; 

� reordenamento das 
instituições de acolhimento 
institucional; 

� reintegração familiar de 
crianças e adolescentes 
institucionalizados ou 

a) Estados, Distrito Federal e/ou 
Municípios, por meio de sua 
administração direta ou indireta; 

 
b) Instituições de ensino superior federais, 

estaduais e filantrópicas; 
 
c) Entidades Privadas - Organizações Não-
Governamentais e OSCIPS. 

R$ 100.000,00 
(cem mil reais). 

 
 

100% para despesas 
de custeio. 
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 acolhidos em Famílias 
Acolhedoras; 

� localização e Identificação de 
Crianças e Adolescentes 
Desaparecidos; 

� atendimento e ações 
preventivas à Violência Física 
Intrafamiliar, castigos corporais 
ou tratamento cruel ou 
degradante; 

� Adoções possíveis (afro-
descendentes, crianças e 
adolescentes com deficiência 
física ou intelectual, soro-
positivas, a partir de 4 anos); 

� Formas alternativas de 
acolhimento familiar e vínculos 
afetivos; 

� Experiências inovadoras de 
atenção ao adolescente com 
dependência química; 

� redes de retaguarda para 
adolescentes ameaçados de 
morte; 

� Experiências de acolhida a 
jovens em processo de 
desinstitucionalização; 

� Experiências de intervenção 
com crianças e adolescentes 
em situação de rua;   

� trabalho infantil na agricultura 
familiar e trabalho infantil 
doméstico; 

� desenvolvimento de ações, 
metodologias e tecnologias 
para organização, 
fortalecimento e 
implementação de comissões, 
coletivos, grupos ou 
congêneres compostos por 
crianças e adolescentes que 
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 possam materializar o eixo 
estratégico de participação de 
crianças e adolescente; 

� Participação de crianças e 
adolescentes nas redes 
sociais com o uso seguro e 
responsável das tecnologias 
de informação e comunicação. 

� Adolescentes ameaçados de 
morte, com foco em mediação 
de conflito; 

� Empoderamento das meninas; 
� Crianças portadoras de 

deficiência; 
� exercício do respeito, da 

tolerância e de valorização das 
diversidades. (racial, sexual, 
gênero, religião, etc); 

� alienação 
parental/interferência na 
formação psicológica da 
criança ou do adolescente; 

� fortalecimento e promoção da 
função do conselho tutelar no 
contexto do Sistema de 
Garantia de Direitos 

 
 
1
Para fins deste edital, entende-se que sistematizar é construir a memória de uma experiência realizada; divulgar saberes relacionados a práticas, estimular o intercâmbio e a confrontação de 

idéias. O fundamental no processo de sistematização é registrar e avaliar as metodologias e as aprendizagens acumuladas no processo vivenciado. Entende-se ainda que disseminar supõe tornar 
pública a produção de conhecimentos gerados ou organizados por uma instituição. A noção de disseminação é comumente interpretada como equivalente à de difusão, ou mesmo de divulgação. 
Para tal finalidade, o projeto poderá prever publicação de cartilhas e livros, edição de vídeos, radiodifusão, dentre outros e atentar para a promoção da acessibilidade disposta no Decreto no 5.296, 
de 2 de dezembro de 2004 (Lei da Acessibilidade). 
Os projetos não poderão prever despesas para atendimento direto a crianças e adolescentes e demais despesas para ações continuadas e manutenção de serviços. 
 
 
 



08. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1. O presente Edital e seus anexos serão amplamente divulgados e ficarão à disposição 
dos interessados no sítio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República- 
http://www.direitoshumanos.gov.br e no sítio www.direitosdacrianca.org.br, devendo os 
Conselhos Estaduais e Municipais adotarem os mesmos procedimentos de divulgação. 
 
8.2. A formalização dos instrumentos ficará condicionada: a) ao atendimento das diretrizes 
estabelecidas no presente instrumento; b) ao encaminhamento e registro no SICONV de 
toda a documentação necessária; c) à agilidade das equipes técnicas locais em atender as 
solicitações, bem como d) à disponibilidade orçamentária e financeira da SDH e do FNCA, e) 
Aprovação do CONANDA para os projetos financiados pelo FNCA. 
 
8.3. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio dos telefones (61) 2025-3225 e 
(61) 2025-3525 ou pelo endereço eletrônico snpdca.edital2011@sdh.gov.br 

 
PROGRAMA 0073 

DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE  ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 
 

1- Ações e eixos temáticos: 
a) Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes – PAIR; 
b) Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes; 
c) Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. 
 

2. Critérios técnicos para Avaliação dos projetos A presentados: 
a) Parâmetros de metodologia para implantação do PA IR – Programa de Ações Integradas e 
Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual In fanto juvenil no Território Brasileiro.  
No caso das Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes – PAIR serão priorizados a parceria com Estados: 

a) Os projetos que promovam igualdade de raça, etnia, gênero, orientação sexual e 
pessoa com deficiência e participação. 

b) Os projetos que promovam a redução das iniqüidades regionais. 
c) Os projetos que promovam a formulação de políticas públicas de atendimento 

especializado de forma integrada de acordo com o Plano Nacional de Enfrentamento 
da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes/Objetivo 2 Açào 2.2 do Eixo de 
Defesa e  Responsabilização.  

a.1.Os projetos de “Ações integradas de enfrentamen to ao abuso, tráfico e exploração 
sexual de crianças e adolescentes” deverão respeita r os parâmetros de metodologia do 
PAIR que compreende as seguintes ações estratégicas  e metas: 
 
- Articulação Político-Institucional:  Consiste de reuniões de articulação com gestores 
municipais e sociedade civil nos estados e nos municípios escolhidos, com a 
finalidade de apresentar da proposta de trabalho do PAIR e promover a mobilização 
das forças locais para esse processo. 
 
- Diagnóstico Rápido Participativo (DRP):  É o geoprocessamento das demandas e 
geo-referenciamento dos serviços e programas existentes no município. Os 
resultados devem ser apresentados durante a realização dos Seminários para 
Construção dos Planos Operativos Locais (próxima ação estratégica), servindo 
como subsídio para a análise da realidade local e o estabelecimento coletivo de 
estratégias para sua superação. 
 
- Seminário para Construção do Plano Operativo Local:  Após apresentação de 
resultados de pesquisas e do DRP, o trabalho é estruturado de maneira a privilegiar 
a construção coletiva, em oficinas orientadas pela lógica dos seis eixos 
preconizados no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto- 
Juvenil. Cada grupo discute e propõe três problemas e ações a serem incluídos no 
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plano operativo. Ao final do Seminário é eleita a Comissão de Coordenação e 
Monitoramento do Plano Operativo Local. 
 
- Capacitação da Rede:  A capacitação da rede é uma das atividades mais extensas 
previstas no PAIR. É vista como uma das estratégias de maior impacto, visto que 
prevê o envolvimento de todos os segmentos da rede de proteção e do sistema de 
garantias em sua operacionalização (profissionais da assistência, educação, saúde, 
defesa e responsabilização, turismo, transporte, mídia, etc.). Prevê-se que ofereça 
uma carga horária total de sessenta horas-aula, das quais quarenta horas devem 
ser destinadas à formação e informação do capacitando e vinte horas de 
treinamento em serviços (oficinas específicas). 
 
- Assessoria Técnica:  Consiste no acompanhamento das ações dos operadores da 
rede dos municípios. na realização de reuniões específicas nos municípios (Serviço 
Sentinela, Conselhos Tutelares, Comissão Local, etc.). 
 
- Monitoramento dos Planos Operativos Locais: As visitas periódicas aos municípios 
têm por objetivo acompanhar a aplicação do Plano Operativo Local, instrumento que 
serve de base para a realização do monitoramento e avaliação. Para tanto, devem 
ser utilizados formulários específicos, sendo a Comissão Local a interlocutora desse 
processo. 
a.2.Metas do Programa  de Ações Integradas e Refere nciais de Enfrentamento à Violência 
Sexual Infanto juvenil no Território Brasileiro: 
 

• Disseminar e monitorar a implementação do Programa de Ações Integradas e Referenciais 
de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto juvenil no Território Brasileiro; 

• Desenvolver estudos quantitativos e qualitativos para análise da situação de violência 
sexual infanto-juvenil nas áreas abrangidas pelo programa;  

• Conhecer e dimensionar os recursos orçamentários e financeiros relacionados ao 
enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil nas áreas abrangidas pelo programa;  

• Organizar um Sistema de Informações local sobre a situação infanto-juvenil, com ênfase 
na violência sexual;  

• Fortalecer os Conselhos enquanto instâncias privilegiadas na formulação de políticas, 
programas e ações dirigidas ao atendimento e defesa de direitos de crianças e 
adolescentes, notadamente no que se refere ao enfrentamento da violência sexual infanto-
juvenil;  

• Desenvolver Campanhas de Sensibilização e Mobilização da Sociedade, em especial a 
mídia e os segmentos que comprovadamente representam fatores de risco à população 
infanto-juvenil;  

• Fortalecer as articulações nacionais, regionais e locais de combate a violência sexual 
infanto-juvenil;  

• Fortalecer e potencializar a articulação entre os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;  
• Promover mecanismos de exigibilidade dos direitos (defesa jurídica) às vítimas da 

violência sexual infanto-juvenil;  
• Qualificar os Serviços de Perícia Técnica como forma de assegurar atendimento 

humanizado às crianças e adolescentes em situação de violência;  
• Garantir o atendimento adequado e especializado para crianças, adolescentes e familiares 

em situação de violência sexual;  
• Integrar as Políticas Sociais Básicas consolidando redes de atenção às crianças, 

adolescentes e famílias violadas sexualmente;  
• Promover a participação proativa dos segmentos jovens na construção e implementação 

dos planos operativos locais voltados ao enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil.  
• Apoiar as iniciativas locais voltadas ao atendimento especializado das vítimas do tráfico e 

exploração sexual infanto-juvenil nos campos da assistência social, educação, saúde, 
qualificação profissional e geração de trabalho e renda;  

• Desenvolver os instrumentos de comunicação social como estratégia de visibilidade e 
controle social das situações que representem risco ou ocorrência de violações dos 
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direitos fundamentais de crianças e adolescentes, em especial no tocante a integridade 
física e psíquica;  

• Sistematizar e Disseminação das experiências desenvolvidas em cada um dos municípios 
de forma a criar situações favoráveis a replicações em regiões que guardem as mesmas 
características culturais, sociais e econômicas. 

 
c) Na ação Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentam ento da Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes serão priorizadas experiênc ias que contemplem:  
 
• Novos Paradigmas de Justiça Restaurativa:  Implementação de experiências-piloto no 

país de responsabilização dos agressores envolvidos em situações de exploração sexual, 
e minimização dos danos causados às crianças e adolescentes vítimas, por meio da 
justiça restaurativa; 

• Gênero e Orientação Sexual : Desenvolvimento de ações de promoção e proteção dos 
diretos humanos sexuais de crianças e adolescentes, com enfoque nas questões de 
gênero, identidade de gênero e orientação sexual, com ênfase no enfrentamento da 
violência sexual. 

• Etnia:  Desenvolvimento de ações de promoção de igualdade e proteção de crianças e 
adolescentes que pertencem a grupos raciais e étnicos, afetados pela violência sexual, 
especialmente em comunidades Quilombolas e Indígenas; 

• Tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuai s: Promoção de campanhas de 
sensibilização sobre o tema, direcionada à públicos/segmentos específicos, em 
consonância com as diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, especialmente no que se refere as metas relacionadas a crianças e 
adolescentes; 

• Trabalho Infantil:  Promoção de experiências de atendimento e capacitação de crianças e 
adolescentes vítimas da exploração sexual uma vez que, de acordo com o Decreto nº 
6.481, de 12 de junho de 2008 e a Convenção nº 182 OIT, é uma das piores formas de 
trabalho infantil; 

• Atendimento ao agressor : Promoção de ações de atendimento psicossocial ao agressor 
sexual, em consonância com as diretrizes da política de saúde mental e assistência social; 

• Participação Infanto-juvenil:  Promoção de ações que criem espaços e oportunidades de 
participação de crianças e adolescentes e fortaleçam a sua capacidade de incidência nas 
políticas públicas de enfrentamento da violência sexual; 

• Enfrentamento da pornografia envolvendo crianças e adolescentes na Internet : 
Desenvolvimento de estratégias de prevenção da pornografia na internet, voltadas ao 
público de crianças e adolescentes, educadores, famílias, comunidades etc;  

• Fomento a serviços de suporte a crianças e adolesce ntes por telefone( help line ): 
Serviços – autônomos ou vinculados a serviços de denúncia já existentes – que funcionem 
como suporte de atendimento a crianças e adolescentes para esclarecimentos, 
orientações, relato de denúncias etc; 

• Inclusão de adolescentes em atividades sócio produt iva; 
• Implementação de núcleos de atendimento especializa do a crianças e adolescentes 

vítimas de violência sexual, em consonância com o P lano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Ado lescentes/Objetivo 2 Ação 2.2 
do Eixo de Defesa e  Responsabilização.  

 
c) Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Se xual de Crianças e Adolescentes:  
 

• Instituição/fortalecimento das ações de organizações atuantes no campo de direitos 
humanos de crianças e adolescentes sobre temas relacionados à política nacional de 
defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente, em especial na 
implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, 
com ênfase nos impactos produzidos por grandes obras de desenvolvimento e obras 
preparatórias para a copa do mundo de 2014; 

• Instituição/fortalecimento de ações de organizações que articulem adolescentes para 
discussão dos direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes; 
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• Instituição/fortalecimento de ações de organizações voltadas para a inclusão do tema de 
prevenção ä violência sexual como diretriz de responsabilidade social do setor 
empresarial. 

 
 

PROGRAMA O152 
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCAT IVO AO 
ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. 

 
1. Proponentes Elegíveis: 

a)      Instituições de ensino superior federais, estaduais ou filantrópicas, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação, em parceria declarada com o governo estadual;  

b)     Estados e Distrito Federal, por meio de sua administração direta ou indireta, com 
previsão de parceria com instituição de ensino superior. 

 Observação: É pré-requisito o proponente ter realizado ou estar realizando cursos de formação 
com apoio técnico-financeiro da Secretaria de Direitos Humanos/PR; cabendo no edital projeto de 
continuidade e/ou ampliação de novas turmas dos referidos cursos. 

 
2. Observações sobre os mecanismos de gestão do recurso: 

a)      governos estaduais: os governos estaduais deverão prever no projeto a contratação, por 
meio de certame licitatório, de instituições de ensino superior federais, estaduais ou 
filantrópicas reconhecidas pelo Ministério da Educação, as quais serão responsáveis por 
desenvolver e certificar o curso de formação. Competirá ao Estado: mobilizar e articular 
estratégias junto às secretarias municipais de assistência social; viabilizar a participação 
dos profissionais de seu quadro nas aulas; estabelecer critérios de qualificação dos 
docentes, adquirir materiais de consumo e didático, bem como a logística de 
operacionalização (passagens, diárias, etc.) e o monitoramento e a avaliação das 
atividades. 

b)      Instituições de ensino superior federais e estaduais ou filantrópicas, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação: os projetos deverão prever parceria com o órgão gestor do 
sistema socioeducativo estadual e não  poderão prever pagamento de bolsas de pesquisa, 
bolsas de extensão e remuneração para professores com dedicação exclusiva. 

 
3.  Abrangência: 

a)      100% dos CREAS que executam programas de atendimento socioeducativo em meio 
aberto; 

b)      Profissionais que atuam na execução das medidas socioeducativas restritivas e 
privativas de liberdade (Internação e Semiliberdade), bem como na internação provisória; 
incluindo gestores do sistema socioeducativo estadual, técnicos e 
socioeducadores/monitores; 

c)      Profissionais que atuam no atendimento inicial do adolescente a quem se atribui a 
autoria de ato infracional. 

  
4.  Carga horária mínima: 160 horas-aula para o meio fechado e 160 horas-aula para o meio 

aberto, podendo haver módulos em comum; 
  
5.  Metodologia: Informar como o curso será desenvolvido: metodologia das aulas, quantidade de 
turmas, quantidade de alunos por turma, local de desenvolvimento das aulas, certificação etc. 

  
6.  Custo e número mínimo de participantes: 

a)      Meio aberto: considerar R$ 10.000,00 por CREAS, sendo que cada CREAS deverá 
encaminhar, no mínimo, 05 profissionais.  

b)      Meio fechado: R$ 50.000,00 por grupo de 50 profissionais. 
 Observação: Os projetos não poderão ultrapassar R$ 600.000,00 e deverão contemplar os dois 
públicos-alvos. 
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7.  Prazos: o cronograma de execução deve prever atividades para serem desenvolvidas em, no 
máximo, 18 meses de execução. 
  

8.  Certificação: o curso deve prever certificação de conclusão, expedida pela instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 
  

9.  Conteúdo Programático: adotar a matriz de formação do Sistema Socioeducativo, descrita a 
seguir: 

MÓDULO I – Infância, Adolescência, Família e Socied ade – 15 horas/aula  
a)                 A democratização e o reconhecimento da infância e adolescência  
b)                 Novos contornos da Família na Sociedade contemporânea 
c)                 Conceitos de adolescência e a contemporaneidade 
d)                 Fatores de risco e teorias explicativas sobre o fenômeno da adolescência 

em conflito com a lei 
e)                 Drogas e adolescência  
f)                   Sociedade do Controle, violência e a cidade 

  
MÓDULO II – Marco Legal, Políticas Públicas e Siste ma de Garantia de Direitos da Criança e 
do Adolescente – 15 horas/aula  
                             a)      A Proteção da Infância e da Adolescência como Política de Direitos 

Humanos: 
                              b)      Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente  
                              c)      Direito Brasileiro da Criança e do Adolescente 
                              d)      História da política de atendimento de crianças e adolescentes 
                              e)      Medidas de proteção e medidas socioeducativas 
                               f)      O Sistema de Garantia de Direitos e as medidas socioeducativas  
  
MÓDULO III – Instrumentos Legais e Normativos do SI NASE– 30 horas/aula             

a)      Regras e Diretrizes das Nações Unidas em matéria de adolescentes em conflito 
com a lei 

b)      A construção do SINASE 
c)      As relações do SINASE com outros sistemas (SUAS, SUS e Sistema Educacional) 
d)      Interfaces com outros Planos Nacionais  
e)      Processos de descentralização, regionalização e municipalização 
f)        Projeto de Lei do SINASE 

  
MÓDULO IV – Socioeducação e Responsabilização: Natu reza e Dupla Face da Medida 
Socioeducativa entre o sancionatório ao pedagógico – 30 horas/aula  

a)      A legalidade na imposição da medida socioeducativa 
b)      Procedimentos de apuração do ato infracional de adolescentes 
c)      Procedimentos de aplicação da medida socioeducativa 
d)      A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade 
e)      A medida socioeducativa de liberdade assistida 
f)        O acesso à justiça e à defesa técnica no cumprimento da medida socioeducativa 

  
MÓDULO V – Socioeducação: Práticas e Metodologias d e Atendimento em Meio Aberto– 15 
horas/aula  

a)     Parâmetros para a Ação Socioeducativa 
b)     Mapeamento da realidade e fluxos de atendimento 
c)      Plano de Implementação do SINASE no município 
d)     Conexões do SINASE com o SUAS 
e)     Conhecendo metodologias de atendimento e ferramentas metodológicas: prestação 

de serviços à comunidade e liberdade assistida 
f)        O trabalho em rede e a mobilização social             

  
MÓDULO VI- Socioeducação: Práticas e Metodologias d e Atendimento em Meio Fechado- 
15 horas/aula  

a)      História das prisões   
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b)      Privação de liberdade e adolescência  
c)      Desconstrução da lógica de instituição total e a incompletude institucional 
d)      Conhecendo metodologias de atendimento e ferramentas metodológicas: 

internação provisória, semi-liberdade e internação 
e)      Questões de gênero na internação  
f)        Princípios da segurança socioeducativa 

  
MÓDULO VII – Plano Individual de Atendimento – 30 h oras/aula  

a)      Fluxos para construção do PIA 
b)      Respeito à diversidade no PIA : etária, raça, etnia, gênero, orientação sexual, 

deficiências, desigualdades de classe e regionais 
c)      Saúde Integral dos (as) adolescentes  
d)      Escolarização e profissionalização 
e)      Papel da família no atendimento ao adolescente em conflito com a lei 

  
MÓDULO VIII – Gestão e Financiamento do Sistema Soc ioeducativo – 15 horas/aula  

a)      A integração na gestão do sistema socioeducativo em meio aberto e  fechado  
b)      Comunicação com o Sistema de Segurança Pública  
c)      Comunicação com o Sistema de Justiça  
d)      Financiamento do sistema socioeducativo 
e)      Sistemas de Informação, Avaliação e Controle Externo  

  
MÓDULO IX - Programas de Justiça Restaurativa - 15 horas/aula  

a)      Marco histórico e legal da Justiça Restaurativa - Resolução da ONU n.º 2002/12  
b)      Fundamentos Éticos e Princípios Básicos para Utilização de Programas de Justiça 

Restaurativa em Matéria Criminal 
c)      Justiça Restaurativa no contexto da Justiça Juvenil: marco jurídico e modelos de 

mobilização institucional, social e comunitária 
d)      Princípios Fundamentais e Dimensões Práticas da Justiça Restaurativa 
e)      Formação de recursos humanos 
f)        Práticas e Experiências Restaurativas no Sistema Socioeducativo: dos 

procedimentos aos resultados 
  
MÓDULO X – Parâmetros Socioeducativos – Segurança -  15 horas/aula  

a)      Princípios e Fundamentos da gestão da segurança no Sistema socioeducativo 
b)      Gestão da informação e análise de cenários e riscos  
c)      Conhecendo metodologias de prevenção, mediação e resolução de conflitos  
d)      Procedimentos e ferramentas metodológicas: primeiros socorros e uso da força 
e)      Formação de recursos humanos 
f)        Gerenciamento integrado de crises  

  
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DOS CENTROS 

DE FORMAÇÃO DO SINASE APOIADOS TÉCNICA-FINANCEIRAME NTE PELA SDH  
  
1.      Proponentes Elegíveis: 

a.      Instituições de ensino superior federais, estaduais ou filantrópicas, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação; 

b.      Instituto de pesquisa nacionais e estaduais. 
  
2.      Objeto da Avaliação: 

Análise dos cursos de formação executados e em execução com apoio técnico-financeiro da 
Secretaria de Direitos Humanos/PR em seu potencial para a constituição da escola do Sinase, 
relativos a: 
a.      utilização da matriz; 
b.      resultados alcançados junto ao público; 
c.     impacto nas práticas pedagógicas e institucionais das unidades e dos programas; 
d.      rede de parceiros constituída; 
e.      relação custo-benefício. 
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3.      Prazos: o cronograma de execução deve prever atividades para serem desenvolvidas em, 

no máximo, 12 meses de execução. 
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DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PARÂMETROS ARQUITETÔN ICOS, PEDAGÓGICOS, 
E DE SEGURANÇA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE RE DES LOCAIS.  
  
1.      Proponentes Elegíveis: 

a. Instituições de ensino superior federais, estaduais e filantrópicas, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação;  

b. Institutos de pesquisa nacionais e estaduais;  
c. Entidades Privadas - Organizações Não-Governamentais e OSCIPS.  

  
2.      Valor do projeto: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada estudo: 

a. Parâmetros Arquitetônicos para Unidades Socioeducativas;  
b. Parâmetros Pedagógicos para Unidades Socioeducativas;  
c. Parâmetros de Segurança para Unidades Socioeducativas;  
d. Parâmetros de Redes Locais  

  
3.      Objeto do estudo: 

Estabelecer, com maior detalhamento, parâmetros que estejam afinados à legislação vigente 
(normativas internacionais, ECA e SINASE) e que orientem as ações de capacitação, o 
funcionamento das unidades, programas socioeducativos e o atendimento ao adolescente e 
suas famílias realizado no território nacional. 
  

4. Das características dos parâmetros a serem desenvolvidos: 
�        deverão constituir-se num referencial para o território nacional, estabelecendo uma 

unidade no processo de implantação e implementação do SINASE 
�        serão colocados para apreciação da equipe da SDH previamente  
�        poderão sofrer ajustes durante o processo de elaboração e após a entrega do 

material antes da sua institucionalização 
�        contarão com a análise de mérito e pertinência da SDH 

  
5.      Prazos: o cronograma de execução deve prever atividades para serem desenvolvidas em, 

no máximo, 12 meses de execução. 
 
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA JUNTO AOS 
PROGRAMAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS À COMUNIDADE 
NAS 27 CAPITAIS BRASILEIRAS  

 
1.      Proponentes Elegíveis: 

a.      Instituições de ensino superior federais, estaduais ou filantrópicas, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação;  

b.      Instituto de pesquisa nacionais e estaduais. 
  
2.      Objeto da Avaliação: 

2.1.        Análise da dinâmica dos programas de atendimento aos adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (Liberdade Assistida e 
Prestação de Serviços à Comunidade) com vistas a recomendações para a política 
pública de atendimento socioeducativo e seu aperfeiçoamento, incluindo, no mínimo, 
os aspectos de: 

�        estrutura física 
�        recursos humanos 
�        recursos financeiros 
�        alinhamento à legislação vigente 
�        plano de atendimento individual 
�        efetividade da medida 
�        caráter pedagógico x sancionatório da medida socioeducativa 
�        articulação com unidades socioeducativas de privação e restrição de liberdade 
�        rede de parceiros constituída para execução dos programas 
�        rede de apoio ao adolescente (família, escola, trabalho, convivência , cultura entre 

outros...) 



 22 

  
3.      Prazos: o cronograma de execução deve prever atividades para serem desenvolvidas em, 

no máximo, 12 meses de execução. 
ROTEIRO PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES QUE DE VERÃO CONSTAR NA 
PROPOSTA PARA A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DE PROJE TOS PARA 
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM COM RECURSOS DA SECRETARIA D E DIREITOS HUMANOS 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2011, V ISANDO O ATENDIMENTO 
AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI. 
 
I – DOCUMENTAÇÃO A SER INSERIDA NA ABA “ANEXOS” DO SICONV 
  

Documento 
Data Limite para inclusão no SICONV 

20/06/2011 

Data Limite para 
inclusão no SICONV 

30/08/2011 
Projeto Político Pedagógico/Programa 
Institucional de Atendimento 

X   

Aprovação do Projeto no CEDCA-Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

X   

Certidão de Propriedade do Imóvel com 
matrícula atualizada (certidão de Inteiro 
Teor) 

  X 

Memorial Descritivo do Terreno com relatório 
fotográfico 

  X 

Projeto Arquitetônico (implantação, situação, 
planta baixa, cortes, fachadas, cobertura) 

  X 

Licença Prévia Ambiental para o 
Empreendimento 

  X 

Memorial Descritivo Arquitetônico conforme 
Programa Mínimo de Necessidades para o 
NAI e Centro Socioeducativo Feminino, com 
valor estimativo da obra (Item IV) 

X   

Especificações Técnicas   X 
Planilha Orçamentária Detalhada Estimativa 
de Quantitativos de Serviços e Custos por 
Blocos, de Implantação e Global 

  X 

Planilha Orçamentária Resumida da Obra   X 
Composição Unitária de Preços - Adotar os 
custos constantes na tabela SINAPI-Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da 
Construção Civil. Deverá ser apresentada 
justificativa para a referida Composição dos 
itens que não contam na tabela SINAPI, com 
base na legislação vigente. 

  X 

Cronograma Físico-Financeiro   X 
Composição analítica das taxas de BDI-
Bonificações e Despesas Indiretas   X 

Equipagem: Planilha de Preços (itens, nome 
das empresas, cotações e médias de preços 
por item) - pesquisas de preço 03 
propostas/orçamentos, conforme legislação 
vigente; Especificações Técnicas; indicação 
do responsável técnico nos itens com 
exigência legal; no caso de CFTV 
(individualização dos itens e preços) e planta 
baixa contendo a localização dos 
equipamentos  

  X 

Declaração de Contrapartida, Lei 
Orçamentária Anual do Estado e 
identificação dos recursos no Quadro 
Demonstrativo de Despesas-QDD 

X   
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ART-Anotação de Responsabilidade Técnica    X 

 
 
 
 
 
II – CONSIDERAÇÕES 

  
1. Serão desclassificadas as Propostas com apresentação parcial dos documentos relacionados.  
2. As Propostas habilitadas deverão apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias, os projetos 
executivos e complementares devidamente assinados com a respectiva ART e também 
digitalizados. 
 
III - ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRA DO – NAI  (art. 88, inciso V, 
do ECA)  
  
ÁREA EXTERNA  

  
1. ESTACIONAMENTO:   
a)     Área de estacionamento na entrada e área de estacionamento para viaturas policiais na 

área de atendimento da Custódia e da Internação Provisória 
b)     Área de estacionamento para Promotor, Juiz e técnicos, com possibilidade de acesso 

privativo para o Bloco de Atendimento. 
c)      Área de estacionamento para usuários 

  
ENTRADA  

  
2. RECEPÇÃO:   
a)     Hall de entrada com espaço para o Serviço de Vigilância 
b)     Espaço para a recepcionista e atendimento de telefone 
c)      Repartição de espera para atendimento  
  
3. SEGURANÇA PÚBLICA: (espaço contíguo à recepção)   
a)     Sala para a Polícia Militar 
b)     Instalações para a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente: 

a.      Sala do Delegado 
b.      Sala para oitiva 
c.      Sala para serviço de plantão 24h 

c)      Ante-sala (interna e comum) de espera para o adolescente e responsáveis 
d)     Sanitários:  para Policiais (M – F)  e para adolescentes (M -  F) 
e)     Sala de acolhimento do adolescente durante o período noturno 

  
BLOCO DA REDE DE ATENDIMENTO (isolado da Entrada)  

  
4. MINISTÉRIO PÚBLICO   
a)     Sala de audiências 
b)     Gabinete do Promotor (entrada independente e com comunicação interna para a sala de 

audiências)  
  

5. PODER JUDICIÁRIO:   
a)     Sala de audiências 
b)     Gabinete do Juiz (entrada independente e com comunicação interna para a sala de 

audiências)  
  
6. DEFENSORIA PÚBLICA  
a)     Dois escritórios 
b)     Duas saletas para atendimento individual 
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c)      Ante-sala com espaço para pequenas reuniões 
  

7. SERVIÇO SOCIAL   
a)     Escritório de atendimento com espaço para duas mesas 
  
8. SETOR DA SAÚDE   
a)     Sala para atendimento da psicologia 
b)     Sala para atendimento da psiquiatria/consultório médico 
c)      Sala de enfermagem 
  
9. SALA DE ESPERA / AUDITÓRIO   
a)     Espaço de espera para até 35 pessoas de utilização comum pelos setores 3/4/5/6/7 
b)     Conjunto de Sanitários masculino/feminino para o público 
c)      Conjunto de Sanitários masculino/feminino para Profissionais 
  
10. SETOR DE SERVIÇO  
a)     Cozinha 
b)     Refeitório para funcionários 
c)      Quartinho de materiais e almoxarifado 
d)     Área de serviço 
e)     Sanitários para pessoal de serviço 
 

BLOCO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO: CUSTÓDIA / INT . PROVISÓRIA. 
  
11. SETOR DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO SOCIOEDUCATIVO FECH ADO  
  
A)     SETOR ADMINISTRATIVO  
a)     Sala do Diretor 
b)     Sala do Auxiliar administrativo 
c)      Sala de arquivos 
d)     Sala de atendimentos 
e)     Sala dos educadores 
f)        Sala dos professores 
  
B)    ÁREA COMUM  
a)     Lavanderia com espaço para secagem de roupas 
b)     Cozinha 
c)      Sanitários para educadores (M – F) 
d)     Almoxarifado 
e)     Sala de revista e controle de pertences 
   
C)    SETOR DE ATENDIMENTO INICIAL  MASCULINO  
a)     5 alojamentos com 01 beliche com sanitário e chuveiro anexo 
b)     Refeitório para 10 adolescentes 
  
D)    SETOR DE ATENDIMENTO INICIAL FEMININA  
a)     2 Alojamentos com 01 beliche com sanitário e chuveiro anexo 
b)     Refeitório para 04 adolescentes 

  
E)    SETOR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA  
a)     40 vagas (até 02 adolescentes por alojamento sanitário e chuveiro anexos) 
b)     Refeitório para 40 adolescentes 
c)      Área de lazer e esporte / área coberta 
d)     02 Salas de aulas 
e)     02 Salas de atividades 
f)        Conjunto de sanitários e mictórios para a área de lazer e salas de atividades 
  
12. ALGUMAS POSSIBILIDADES ESTRUTURAIS:  
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a)     Pia e sanitários conjugados em inox 
b)     Mesas redondas em concreto e banquinhos também em concreto para os refeitórios 
c)      Janelas e portas com grades que garantam a segurança, mas com detalhes que 

amenizem o aspecto prisional. 
d)     Armários em alvenaria e prateleiras em placa concreto nos alojamentos, com quinas 

arredondadas. 
e)     Entradas dos sanitários com lances desencontrados de ½ parede e passagem entre um e 

outro. 
 
IV. DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO FEMININO 

  
A Proposta de Construção do Centro Socioeducativo Adolescentes do Sexo Feminino deverá 
estar de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA e os parâmetros do  Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo –SINASE.  
A capacidade deve ser para 60 (sessenta) vagas, incluindo edificações para internação e 
internação provisória em separado; bem como deverão ser previstas adequações à condição 
feminina das adolescentes.  
 

PROGRAMA 153 
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO ÂMBITO DO  PROGRAMA 
0153 SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 
1. CAPACITAÇÃO 

 
1.1 PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE FORMAÇÃ O CONTINUADA DE 

CONSELHEIROS DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES – “ESCOLA DE 
CONSELHOS”. 

 
1.1.2  Público-alvo: Abrangência Estadual, incluindo Conselheiros dos Direitos e Conselheiros 

Tutelares.  
1.1.3  Carga horária: mínimo de 32 horas-aula, no caso de curso ofertado na categoria de 

extensão universitária.  
1.1.4 Metodologia: Informar como os cursos serão desenvolvidos e as estratégias e recursos 

metodológicos a serem utilizados (ensino presencial e à distância, seminários, congressos, 
colóquios, encontros, indicação de bibliografia e sites relacionados, dentre outros). A 
medotologia proposta deve prever, obrigatoriamente, aulas presenciais e a utilização da 
matriz Programática desenvolvida pela Fiocruz e disponibilizada pela SEDH, bem como 
das Linhas Metodológicas para a Implantação dos Núcleos disponibilizadas ao final do 
item 1 deste Anexo. O projeto deverá prever, ainda, metodologias e instrumentais para 
monitoramento e avaliação das ações formativas que incluam necessariamente a 
avaliações pelos docentes e discentes, ao final da ação formativa. 

1.1.5 Critérios de priorização: Estados da Agenda Social que ainda não firmaram convênio com 
a SPDCA para a implantação das Escolas de Conselhos e Estados apontados na 
Pesquisa Conhecendo a Realidade, com maior índice de dificuldades para a estruturação 
dos Conselhos. As estratégias de atendimento visarão atingir a cobertura de mais 03 
Estados da Federação que não tem implantado os Núcleos. Serão priorizados, também, os 
Estados cujos conselhos tutelares estejam utilizando o Sistema de Informação para a 
Infância e a Adolescência – SIPIA.. 

1.1.6 Custo e número mínimo de participantes: O custo será calculado da seguinte forma: R$ 
200.00 (Duzentos reais) per capta por cada conselheiro + R$ 200.000,00 (Duzentos mil 
reais) fixo por Escola. Cada projeto deverá prever obrigatoriamente, a capacitação de 50% 
dos conselheiros do Estado. 

1.1.7 Na planilha abaixo estão relacionados os valores previstos para cada Estado, a partir do 
cálculo mencionado anteriormente: 
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UF Municípios  Conselhos 
Direitos 

Conselhos 
Tutelares 

Meta a ser 
atingida de 

Conselheiros 
capacitados 

Valor de Referência 
para Apoio per 

capita 

Valor Fixo por 
Escola 

Acre 22 22 23 146 R$ 29.200,00 R$ 229.200,00 
Alagoas 102 102 108 678 R$ 135.600,00 R$ 335.600,00 

Amazonas 62 62 69 421 R$ 84.200,00 R$ 284.200,00 
Amapá 16 15 16 100 R$ 20.000,00 R$ 220.000,00 
Bahia 417 417 436 2758 R$ 551.600,00 R$ 751.600,00 
Ceará 184 184 190 1211 R$ 242.200,00 R$ 442.200,00 

 
Distrito 
Federal 1 1 33 84 R$ 16.800,00 R$ 216.800,00 

Espírito 
Santo 78 78 89 535 R$ 107.000,00 R$ 307.000,00 

Goiás 246 246 246 1599 R$ 319.800,00 R$ 519.800,00 
       

Maranhão 217 212 192 1328 R$ 265.600,00 R$ 465.600,00 
Minas 
Gerais 853 793 848 5292 R$ 1.058.400,00 R$ 1.258.400,00 

Mato Grosso 
do Sul 78 78 80 512 R$ 102.400,00 R$ 302.400,00 

Mato Grosso  141 141 148 934 R$ 186.800,00 R$ 386.200,00 
Pará 143 143 152 952 R$ 190.400,00 R$ 390.400,00 

Paraíba 223 223 224 1452 R$ 290.400,00 R$ 490.400,00 
Pernambuco  185 184 202 1241 R$ 248.200,00 R$ 448.200,00 

Piauí 224 224 220 1446 R$ 289.200,00 R$ 489.200,00 
Paraná 400 399 413 2629 R$ 525.800,00 R$ 725.800,00 
Rio de 
Janeiro 92 92 112 648 R$ 129.600,00 R$ 329.600,00 

Rio Grande 
do Norte 167 167 171 1096 R$ 219.200,00 R$ 419.200,00 

Rio Grande 
do Sul 497 493 515 3.260 R$ 652.000,00 R$ 852.000,00 

Rondônia 52 52 56 348 R$ 69.600,00 R$ 269.600,00 
Roraima 15 15 15 98 R$ 19.600,00 R$ 196.600,00 

Santa 
Catarina 293 293 293 1905 R$ 381.000,00 R$ 581.000,00 

Sergipe 75 75 86 515 R$ 103.000,00 R$ 303.000,00 
São Paulo 645 646 724 4.394 R$ 878.800,00 R$ 1.078.800,00 
Tocantins 139 139 139 904 R$180.800,00 R$ 380.800,00 

Total 5.567 5.496 5.800 36.486 R$ 7.116.400,00 R$ 1 2.673.600,00 
*O custo do projeto somente poderá ser inferior ou superior aos valores de referência estabelecidos na Planilha acima, desde que 
devidamente justificado pela proponente e aprovado pela SPDCA. 

 
1.1.8 Linhas metodológicas para elaboração das propostas de implantação de núcleos de 

capacitação continuada na modalidade escolas de conselhos: 
 
a) O trabalho em rede é extremamente valorizado como forma de superação das limitações 
institucionais individuais e potencialização da ação formativa visando a ampliação da cobertura e 
a democratização do acesso às oportunidades formativas. A gestão e o desenvolvimento das 
ações devem envolver os atores sociais com maior potencial para contribuir na capacitação 
continuada dos conselheiros de direitos e tutelares no estado e / ou região. Nesse sentido, devem 
ser estimuladas proposições que articulem as estratégias e processos formativos envolvendo os 
conselhos de direitos e tutelares, bem como operadores do sistema de atendimento socieducativo 
ao adolescente em conflito com a lei/SINASE e atores envolvidos no Programa de Ações 
Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto juvenil no Território 
Brasileiro/PAIR. 
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b) A gestão partilhada do projeto (da Escola de Conselhos) é valorizada e deverá ser 
constituído na forma de um grupo gestor que deverá contar necessariamente com representantes 
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fórum Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, Associação Estadual de Conselhos e conselheiros Tutelares, 
universidades públicas e privadas; opcionalmente com institutos de pesquisas e capacitação, e 
representantes de organizações estaduais / locais dos movimentos de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. Esse grupo gestor deverá eleger entre os seus membros uma das 
entidades para secretariar a escola de conselhos e ser responsável administrativo pelo convênio. 
 
c) O desenvolvimento e implementação de uma política d e capacitação continuada e 
respeitadora das diversidades sociais e regionais, que esteja de acordo com os parâmetros 
para formação dos atores do sistema de garantia de direitos aprovado pelo CONANDA, é 
condição primordial para a avaliação da proposta. Esta política deverá ser baseada num 
diagnóstico crítico e analítico das demandas e dos processos de capacitação já realizados no 
estado e seus princípios e linhas devem contrapor o caráter “eventístico” e descontinuado das 
capacitações realizadas no país; estabelecer o desenvolvimento de ações formativas 
diferenciadas para os diversos estágios em que se encontram os conselheiros de direitos e 
tutelares (formação introdutória ou básica para iniciantes e formação especializada e temática 
para conselheiros com experiência); observar as especificidades de gênero, étnicas, orientação 
sexual e necessidades especiais da população infanto-juvenil e dos conselheiros de direitos e 
tutelares; observar a diversidade regional do estado (tamanho dos municípios, diversidade 
cultural, complexidade dos problemas sociais); prever as modalidades presenciais, à distância e 
mistas; e por fim, desenvolver metodologias criativas, sintonizadas com as realidades locais, com 
objetivo de capacitar os conselheiros na sua tarefa assegurar direitos  às crianças e adolescentes. 
 
d) A Construção de matrizes curriculares observando as  especificidades da política de 
capacitação é também uma condição obrigatória  para a submissão dos projetos. A elaboração 
das propostas deve incluir além das temáticas locais, capacitação no: Sistema de Informação da 
Infância e Adolescência – SIPIA; Orçamento Criança; Gestão (diagnóstico, planejamento e 
monitoramento); Políticas Públicas de Atendimento (Sistema Único da Assistência Social, Sistema 
Nacional de Atendimento Sócio-educativo) e Planos Nacionais (Plano Nacional de Convivência 
Familiar e Comunitária, Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção ao Adolescente Trabalhador, Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes), além de prever o diálogo e articulação com a matriz curricular 
desenvolvida pela SPDCA em parceira com a Fiocruz para o ensino a distância, quando esta for 
divulgada quando da sua implementação. Os cursos poderão ser planejados na categoria de 
extensão universitária (mínimo de 32hs/aula). Além disso poderão ser desenvolvidas atividades 
como: seminários, congressos, colóquios, encontros. O importante é que as atividades de 
capacitação possam chegar a todos os conselheiros de direitos e tutelares ativos no estado, com 
um caráter de continuidade. 
 
e) A oferta de recursos didáticos pedagógicos agrega valor às propostas. Considerando a 
importância da previsão de recursos didáticos pedagógicos, voltados para uma diversificação de 
opções para acesso dos conselheiros. É desejável que os projetos prevejam a implantação de 
portal com: bibliotecas virtuais, textos, teses, dissertações; cadastro das entidades que compõem 
a rede de serviços; links para outros sites de conteúdos de interesse; fórum de discussão, bem 
como ensino a distância, sempre que este recurso se mostrar mais eficiente. 
 
f) Os sujeitos participantes devem ser prioritariament e os conselheiros de direitos e 
tutelares nos seus correntes mandatos. Contudo, verificada a disponibilidade de vagas elas 
podem ser destinadas à capacitação de potenciais conselheiros, visando otimizar a contribuição 
inicial dos conselheiros e repassar a memória oral e a prática de ser conselheiro. 
 
g) Adequação às modalidades formativas universitárias e a certificação das ações 
compõem o conjunto de requisitos obrigatórios à submissão de propostas. Visando beneficiar o 
acúmulo de conhecimentos de entidades e organizações sociais, com experiência em formação 
de recursos humanos, é essencial que as ações formativas dialoguem com as várias modalidades 
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formativas prestadas pelas universidades públicas e particulares, em especial com aquelas 
vinculadas aos programas e projetos de extensão comunitária. Por estas razões é essencial que 
as ações formativas sejam certificadas por universidades e institutos habilitados para tal. 
 
h) O desenvolvimento e implementação de uma política d e bolsas e co-financiamento das 
ações formativas deve ser objeto do projeto a ser apresentado. Os investimentos do Governo 
Federal nos estados são destinados a operar sobre as possíveis desigualdades no acesso ao 
patrimônio cultural, social, político, pedagógico e metodológico da formação dos conselheiros de 
direitos e tutelares, portanto, as atividades de capacitação devem ser gratuitas para aqueles que 
dela necessitar. Contudo, os projetos devem prever uma política de auto-sustentação estadual 
que seja gradativa nos três primeiros anos e total para o quarto ano de funcionamento. Essa 
política deverá necessariamente prever participação dos governos municipais e estadual/ distrital 
na composição de seus recursos financeiros. 
i) O desenvolvimento de ações e metodologias de monit oramento e avaliação das ações 
formativas é um quesito essencial na elaboração das propostas a serem submetidas ao 
CONANDA e SNPDCA. Considerado o caráter inovador piloto das escolas de conselho como uma 
política pública dos governos federal e estaduais é vital a para análise da experiência 
desenvolvida que os projetos sejam rigorosamente monitorados. Com este objetivo, os projetos 
devem propor metodologias e instrumentais para o monitoramento e avaliação das ações 
formativas que incluam necessariamente avaliações docentes e discentes ao final de ação 
formativa, auto-avaliação do programa (Escola de Conselhos) ao final de cada ano, auto-avaliação 
global ao final dos três anos e avaliação externa ao final do terceiro ano. Considerando ainda a 
importância que a chamada avaliação de impacto vem assumindo para o incremento da eficiência 
dos programas é altamente recomendável que os programas prevejam um sistema de 
acompanhamento dos participantes dos cursos e eventos e capacitação para posterior realização 
desta modalidade avaliativa.  
 
1.1.9 Somente será estimulada e apoiada, técnica e financeiramente, a criação e/ou manutenção 
de um único Núcleo de Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e de Direitos por meio 
dos aportes da Secretaria de Direitos Humanos e/ou Conanda, como forma de articular e 
assegurar a mobilização local e a sustentabilidade dos processos formativos desenvolvidos no 
âmbito da respectiva unidade da Federação. Sob nenhuma forma – seja pela aplicação direta ou 
execução de emendas parlamentares – haverá apoio a mais de um projeto por Estado cujo objeto 
seja a formação continuada de conselheiros tutelares e de diretos nas unidades federadas. 
 
1.2  DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AVALI AÇÃO EXTERNA DOS 

NÚCLEOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DOS DIREITOS E 
CONSELHEIROS TUTELARES – “ESCOLA DE CONSELHOS” APOI ADOS TÉCNICA-
FINANCEIRAMENTE PELA SDH COM FOCO NOS USUÁRIOS. 

 
1.2.1  Proponentes Elegíveis: 

a. Instituições de ensino superior federais, estaduais ou filantrópicas, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação; 

b. Instituto de pesquisa nacionais e estaduais. 
c. Entidades Privadas - Organizações Não-Governamentais e OSCIPS. 

 
1.2.2  Objeto da Avaliação: 

Avaliar a satisfação dos usuários em consonância ao Art. 136 do ECA onde constam as 
atribuições do Conselho Tutelar, in verbis: 

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: 
1.2.3 Esta avaliação se dará somente aos usuários dos Conselhos Tutelares e de Direitos cujos 

Conselheiros tenham sido capacitados pela Escola de Conselho do seu Estado. 
 
1.2.4 Critérios de Priorização dos projetos: 
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- Que contenha a construção de metodologia a ser utilizada, os descritores, avaliação 
quantitativa e qualitativa acerca dos atendimentos, questionário para a avaliação; que 
contenham previsão de adequação as normas vigentes para os Conselhos Tutelares, etc. 
 

1.2.5 Serão analisados prioritariamente, dentre outros, os seguintes aspectos: 
 

a. utilização da matriz; 
b. impacto nas práticas pedagógicas e institucionais das unidades de Conselhos 

Tutelares e de Direitos; 
c. rede de parceiros constituída, e especialistas; 
d. relação custo-benefício; 
e. estudo da grade curricular; 
f. mapeamento das referências biográficas;  
g. mapeamento do material de apoio utilizado (vídeos, sites e outros) 

 
1.2.6 Custo do projeto: R$ 400.000,00 

 
1.2.7 Prazos: o cronograma de execução deve prever atividades para serem desenvolvidas em, 

no máximo, 12 meses de execução. 
 
1.3 CAPACITAÇÃO, EM ÂMBITO ESTADUAL, PARA O REORDEN AMENTO DA REDE DE 
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E PARA O FORTALECIMENTO DO TRABALHO DE 
REINTEGRAÇÃO FAMILIAR.  
 
1.3.1 Público-Alvo: O projeto deverá ter abrangência estadual ou distrital, incluindo a participação 
de: 

a. Profissionais que atuam nos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, nos 
CREAS e órgão gestor da Assistência Social, incluindo gestores; 

b. Conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, profissionais que atuem no Sistema de 
Justiça e outros profissionais que atuam na rede de serviços das políticas de saúde, 
educação, trabalho e renda ou de outras políticas.  

1.3.2 O projeto deverá prever que, pelo menos 60% dos participantes sejam representados por 
aqueles previstos nos itens “a”, podendo o restante, a critério do proponente, ser composto por 
profissionais previstos no item “b”.  
1.3.3 Carga Horária Mínima: mínimo de 60 horas, devendo, pelo menos 40 horas presenciais.  
1.3.4 Metodologia: Informar como o curso será desenvolvido: aulas, supervisão ou estudos de 
caso e outros; quantidade de grupos e critérios para sua composição, quando for o caso; local de 
desenvolvimento das atividades, certificação de conclusão.  
1.3.5 Critérios de Priorização:  

Serão as prioridades para este ano , dentre os quais em especial aqueles que: 
� tenham elaborado Plano Estadual ou Distrital de Convivência Familiar e Comunitária;  
� tenham realizado o diagnóstico dos serviços de acolhimento;  
� tenham constituído a Comissão Intersetorial para Acompanhamento da Implementação do 

Plano de Convivência Familiar e Comunitária; 
� prevejam compromisso por parte do Estado ou DF de constituição da Comissão 

Intersetorial para Acompanhamento da Implementação do Plano de Convivência Familiar e 
Comunitária.    

1.3.6 O DF e cada Estado poderão apresentar apenas 1 projeto.  
1.3.7 Custo e Número de Participantes:  

� R$ 150.000,00 para projetos que atinjam, pelo menos, 150 participantes.  
� R$ 200.000,00 para projetos que atinjam, pelo menos, 200 participantes.  

 
1.3.8 Conteúdo Programático: 

Devem, obrigatoriamente, ser contemplados os seguintes conteúdos:  
� Análise da Situação de Cada Criança ou Adolescente Acolhido e Sua Família; 
� Elaboração do Plano de Atendimento de cada Criança ou Adolescente e Sua 

Família;  
� Acompanhamento da Família de Origem e Reintegração Familiar;  
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� Cuidados Prestados no Serviço de Acolhimento: atendimento personalizado e em 
pequenos grupos; cuidados prestados no momento de chegada da criança ou 
adolescente ao serviço, durante o período de acolhimento e durante a preparação 
gradativa para o desligamento; composição e papel dos recursos humanos dos 
serviços de acolhimento; organização de prontuários e registros individuais, dentre 
outros. 

� Parâmetros Arquitetônicos dos Serviços de Acolhimento; 
� Articulação dos Serviços de Acolhimento com o Sistema de Justiça, Conselho 

Tutelar e com a rede de serviços local.    
 

1.3.9 O projeto poderá contemplar, ainda, outros conteúdos, conforme demandas e realidade 
local, como, por exemplo, a implementação de Programas de Famílias Acolhedoras para Crianças 
e Adolescentes e Repúblicas para jovens que atingem a maioridade em serviços de acolhimento 
para crianças e adolescentes.  
1.3.10 Em conformidade com as demandas e realidades local, na distribuição da carga horária 
poderão ser enfatizados determinados conteúdos.  
1.3.11 O Programa Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos poderá apresentar 
conteúdos que devem ser contemplados nos projetos de capacitação, bem como materiais 
didáticos a serem utilizados.  
1.3.12 Todos os projetos deverão prever a utilização, no desenvolvimento de suas atividades, do 
documento: “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”, 
aprovado pelo Conanda e CNAS por meio da Resolução Conjunta nº 1 de 18 de junho de 2009. 
1.3.13 Certificação: o curso deve prever certificação de conclusão, expedida pela instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 
2 APOIO AOS FÓRUNS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇ A E DO ADOLESCENTE. 
 
2.3 Objeto: Apoio à ações: i) estratégicas de organizações atuantes no campo de direitos 

humanos de crianças e adolescentes, ii) de articulação e fortalecimento de Fóruns e Frentes 
Estaduais de Defesa da Criança e do Adolescente, bem como iii) ações de monitoramento da 
atuação de representantes da sociedade civil nos Conselhos de Direitos, bem como de 
sensibilização e mobilização em torno dos direitos da infância e adolescência. Serão 
apoiadas ações que contribuam para o fortalecimento da articulação governo sociedade e 
que qualifiquem a formulação das diretrizes para a área da infância e da adolescência. 

2.4 Serão apoiadas iniciativas de realização de fóruns nacionais com as redes que fazem parte 
do Sistema de Garantia de Direitos, entre os quais os Conselhos dos Direitos e Conselhos 
Tutelares, a Rede Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e outras que 
contribuam para a i) construção de proposições para a Política Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e ii) aprofundamento do debate 
e de deliberações sobre os temas relacionados à política. 

2.5 Neste campo devem ser incentivadas estratégias de preparação e qualificação dos membros 
da sociedade civil para assumirem funções de conselheiros de direitos. No mesmo sentido, 
devem ser promovidas e disseminadas estratégias e atividades que visem à articulação dos 
conselheiros da sociedade civil nos diversos conselhos setoriais com vistas à proporcionar 
maior integração e promover uma ação intersetorial e conjunta no que se refere ao eixo de 
promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

2.6 As atividades e ações a serem estimuladas e apoiadas devem se orientar para o/a: 
a)  Capacitação e qualificação dos atores e instituições do Sistema de 
Garantia de Direitos, por meio da articulação intra e interinstitucionais e da oferta de 
meios para o exercício do controle social da política; 
b)  Estímulo a mecanismos e estratégias de escuta, participação e 
consulta aos atores e instituições governamentais e não-governamentais; 
c)  Institucionalização de mecanismos de gestão participativa e 
compartilhada; 
d)   Promoção da lisura e da transparência nos processos de gestão, nos 
fluxos de informações e na definição das políticas públicas; 

2.5 Proponentes: 
a) Entidades Privadas (Organizações Não Governamentais e OSCIPS). 
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b) Instituições de ensino superior federais, estaduais ou filantrópicas; 
2.6 Custos: 

a) Serão aceitas propostas cujo valor do apoio tenha como valor mínimo de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) e máximo de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais). 

 
3 APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE INFÂNCIA E ADOL ESCÊNCIA 
 

3.1  Objeto: Realização de Estudos e Pesquisas que digam respeito ao Sistema de Garantia 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e que se orientem ao levantamento e à consolidação 
de dados e informações existentes ou não que estejam correlacionados aos tópicos 
específicos dos direitos da criança e do adolescente.  
Serão apoiadas proposições que articulem temas no eixo de direitos de crianças e 
adolescentes que: i) equilibrem estratégias metodológicas, custos e temas relevantes e pouco 
explorados; ii) que contribuam para o planejamento da política pública para a infância e 
adolescência, explicitando globalidade e viabilidade e; iii) tenha como princípio norteador a 
participação e o planejamento coletivo do estudo/pesquisa. 
Poderão, ainda, ser apoiadas, neste campo, iniciativas: i) de desenvolvimento de sistemas de 
monitoramento e avaliação de políticas para a infância e a adolescência; ii) que estruturem 
balanços avaliativos da atuação do Governo Federal no campo da infância e adolescência, 
entre outras. Proposições neste sentido devem estar concluídas nos primeiros meses do 
segundo semestre de 2010. 

3.1.1 Indicativos Metodológicos: As propostas devem apresentar um projeto básico contendo 
detalhamento metodológico em torno do Marco Referencial e das Estratégias de 
Execução/Desenvolvimento que especifique ao menos os processos de: 

a. Organização das equipes de trabalho; 
b. Elaboração do instrumental (incluindo etapas de validação e pré-testagem) e 
estratégias de participação para coleta de informações, que deverão ser pactuados com 
a SEDH;  
c. Detalhamento metodológico e cronograma de realização do estudo/pesquisa; 
d. Seleção de fontes de informações (abrangência, atores e instituições envolvidos) e 
sistemática de levantamento necessárias para o desenvolvimento do estudo/pesquisa; 
e. Capacitação e unificação dos conceitos trabalhados com as equipes; 
f. Elaboração de relatório; 
g.  Proposta de publicação finalizada e diagramada a ser avaliada e aprovada pela 
SEDH. 

 
3.1.2 Requisitos mínimos da proponente:  

a. Comprovada experiência na realização de estudos e pesquisas articulando os 
temas objeto do presente edital; 
b. Comprovada capacidade institucional para desenvolver estudos e pesquisas neste 
campo; 
c. Indicação do corpo técnico envolvido e histórico de pesquisas e estudos realizados 
nos últimos anos; 
d. Indicação de critérios significativos para a seleção e contratação dos profissionais 
(coordenadores, supervisores, assistentes de pesquisa, entre outros).  

 
3.1.3 Proponentes: 

a) Instituições de ensino superior federais, estaduais ou filantrópicas; 
b) Entidades Privadas (Organizações Não Governamentais e OSCIPS).  

3.1.4 Custos: 
a) Serão aceitas propostas cujo valor do apoio tenha como valor mínimo de referência R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). 

3.2 Elaboração de Parâmetros Arquitetônicos e de At endimento para a Implantação de 
Unidades de Conselhos Tutelares. 
 
3.2.1 Proponentes Elegíveis: 

a. Instituições de ensino superior federais, estaduais e filantrópicas, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação; 
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b. Institutos de pesquisa nacionais e estaduais; 
c. Órgãos Governamentais; 
d. Organizações Não-Governamentais e OSCIPS. 

 
3.2.2 Valor do projeto: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada estudo: 

a. Parâmetros Arquitetônicos para Unidades de Conselho Tutelar em acordo com os fluxos 
de atendimento estabelecidos pelo ECA e CONANDA e legislação vigente da Construção 
Civil. 

 
3.2.3 Objeto do estudo: 

Planta arquitetônica e de engenharia, com detalhamento para a construção de Conselhos 
Tutelares. 

 
3.2.4 Das características dos parâmetros a serem desenvolvidos: 

• deverão constituir-se num referencial para o território nacional, no processo de 
implantação e implementação do Conselho Tutelar; 

• poderão sofrer ajustes durante o processo de elaboração e após a entrega do material 
antes da sua institucionalização; 

• contarão com a análise de mérito, pertinência e técnica da SDH; 
3.2.5 Prazos: o cronograma de execução deve prever atividades para serem desenvolvidas em, 
no máximo, 12 meses de execução. 
 
4. APOIO A PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FORTALECIME NTO DO SISTEMA DE 
GARANTIA DE DIREITOS  

 
4.1 Objeto: Apoio à execução, sistematização e disseminação de práticas exitosas na promoção e 
defesa de direitos de crianças e adolescentes 
4.2 Definição: Será considerada "Boa Prática" a atividade, a ação ou experiência (com seus 
métodos e arranjos normativos) já concluída e que apresente relevância contextual, local ou 
histórica ou, ainda, aquela experiência cujos resultados expressem avanços significativos no 
âmbito do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, nas dimensões e eixos 
estratégicos de Promoção, Defesa e Controle da Efetivação.  

4.2.1 Serão consideradas práticas/experiências que indiquem avanços i) nas sistemáticas de 
trabalho e na oferta de serviços e ii) na definição e alcance de resultados estratégicos ou, 
ainda, aquelas experiências que sirvam de referência para a) promover reflexões e incitar a 
aplicação em outras esferas e locais ou para b) divulgação, troca de experiências e geração 
de conhecimentos no campo dos direitos da criança e do adolescente.  
4.2.2 Sistematizar é construir a memória de uma experiência realizada, divulgar saberes 
relacionados a práticas, estimular o intercâmbio e a confrontação de idéias. O fundamental no 
processo de sistematização é registrar e avaliar as metodologias e as aprendizagens 
acumuladas no processo vivenciado. Entende-se ainda que disseminar supõe tornar pública a 
produção de conhecimentos gerados ou organizados por uma instituição. A noção de 
disseminação é comumente interpretada como equivalente à de difusão, ou mesmo de 
divulgação.  
4.2.3 Para tal finalidade, o projeto poderá prever publicação de cartilhas e livros, edição de 
vídeos e radiodifusão. 
4.2.4. Não serão apoiadas , neste campo, ações de capacitação  (somente se 
constituírem estratégias formativas que visem à disseminação/expansão da experiência já 
existente e cujo norte seja, portanto, a multiplicação de tal experiência), atendimento ou 
manutenção  da “boa prática” proposta. 

4.3 Eixos de abordagem: Serão apoiadas proposições que organizem e articulem na 
caracterização da “boa prática”, isolada ou conjuntamente, os seguintes temas: 
� metodologias para o Plano Individual de Atendimento (PIA); 
� justiça restaurativa vinculada aos Núcleos de Atendimento Inicial; 
� formação profissional  e empregabilidade dos adolescentes inseridos no sistema 

socioeducativo; 
� semiliberdade; 
� Experiências de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes privados de 
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liberdade; 
� exercício da maternidade e paternidade nas unidades de privação de liberdade; 
� atendimento socioeducativo especializado com abordagem de gênero e orientação sexual; 
� reordenamento das instituições de acolhimento institucional; 
� reintegração familiar de crianças e adolescentes em acolhimento Institucional ou familiar; 
� localização e Identificação de Crianças e Adolescentes Desaparecidos; 
� atendimento e ações preventivas à Violência Física Intrafamiliar, castigos corporais ou 

tratamento cruel ou degradante; 
� Adoções necessárias (afro-descendentes, crianças e adolescentes com deficiência física ou 

intelectual, soro-positivas, a partir de 4 anos); 
� Formas alternativas de acolhimento familiar e vínculos afetivos 
� Experiências inovadoras de atenção ao adolescente com dependência química; 
� redes de retaguarda para adolescentes ameaçados de morte; 
� Experiências de acolhida a jovens em processo de desinstitucionalização; 
� Experiências de intervenção com crianças e adolescentes em situação de rua;   
� trabalho infantil na agricultura familiar e trabalho infantil doméstico; 
� desenvolvimento de ações, metodologias e tecnologias para organização, fortalecimento e 

implementação de comissões, coletivos, grupos ou congêneres compostos por crianças e 
adolescentes que possam materializar o eixo estratégico de participação de crianças e 
adolescente. 

� Participação de crianças e adolescentes nas redes sociais com o uso seguro e responsável 
das tecnologias de informação e comunicação. 

� Adolescentes ameaçados de morte, com foco em mediação de conflito 
� Empoderamento das meninas 
� Crianças portadoras de deficiência 
� Exercício do respeito, da tolerância e de valorização das diversidades. (racial, sexual, gênero, 

religião, etc) 
� alienação parental/interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente. 
� fortalecimento e promoção da função do conselho tutelar no contexto do Sistema de Garantia 

de Direitos; 
 

4.4.  Proponentes: 
       a) Estados, Distrito Federal e/ou Municípios, por meio de sua administração direta ou indireta; 
       b) Instituições de ensino superior federais, estaduais e filantrópicas; 
       c) Entidades Privadas - Organizações Não-Governamentais e OSCIPS. 

 
4.5. Custos: 
a) Serão aceitas propostas cujo valor do apoio tenha como valor mínimo de referência R$ 
100.000,00(cem mil reais) e máximo R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 
 

PONTOS A SEREM OBSERVADOS PARA DISCUSSÃO DA PROPOST A DE TRABALHO NO 
CONSELHO MUNICIPAL E QUE DEVERÃO CONSTAR EM ATA E/O U RESOLUÇÃO 
 
a) O Edital e a Proposta de Trabalho foram lidos e aprovados em plenária;  
  
b) Destacar na apresentação da proposta ao Conselho, a localização (onde será realizado o 
projeto), a justificativa para implantação/execução e a caracterização do público beneficiário;  
  
c) Definir a participação do Conselho no acompanhamento das atividades, desde a implantação 
até o funcionamento/execução das atividades. 

 
 

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DAS OBRAS DO PAC 
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MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DO PRONASCI 

 
Acre 

Brasiléia 
Cruzeiro do Sul 
Rio Branco 

Alagoas 
Maceió 
Marechal Deodoro 
Arapiraca 

Bahia 
Salvador 
Camaçari 
Simões Filho 
Lauro de Freitas 
Juazeiro  
Ilhéus 
Itabuna 
Porto Seguro 
Feira de Satana 
Texeira de Freitas 

Ceará 
Fortaleza 
Juazeiro do Norte 
Maranguape 
Maracanaú 
Sobral 
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Espírito Santo 
Vitória 
Cariacica 
Vila Velha 
Viana 
Serra 
Linhares 
São Mateus 

Goiás 
Luziânia 
Águas Lindas de Goiás 
Novo Gama 
Planaltina 
Valparaíso de Goiás 
Formosa 
Cidade Ocidental (GO) 
Goiânia 
Trindade 
Senador Canedo 
Cristalina  
Pirenópolis 
Aparecida de Goiânia 
Anápolis 
Porangatu 
Rio Verde 
Catalão 
Inhumas 
Itumbiara 

Maranhão 
São Luis 
Açailândia 
Imperatriz 

Mato Grosso 
Cuiabá 
Paranatinga 
Rondonópolis 

Minas Gerais 
Belo Horizonte 
Contagem 
Betim 
Ribeirão das Neves 
Santa Luzia 
Ibirité 
Varginha 
Uberaba 
Governador Valadares 
Montes Claros 

Pará 
Belém 
Ananindeua 
Castanhal 
Marabá 

Paraná 
Curitiba 
São José dos Pinhais 
Colombo 
Piraquara 
Almirante Tamandaré 
Araucária 
Foz do Iguaçu 
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Pinhais  
Ponta Grossa 
Fazenda Rio Grande 
Maringá 
Cascavel 
Consórcio Público - CISMEL 
Toledo 
Catanduvas 

Pernambuco 
Recife 
Jaboatão dos Guararapes 
Olinda 
Cabo de Santo Agostinho 
Paulista 
Vitória de Santo Antão 
Petrolina 
Garanhuns 
São Lourenço da Mata  
Caruaru 
Camaragibe 

Piauí 
Teresina 

Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro (Capital) 
Duque de Caxias 
Nova Iguaçu 
São Gonçalo 
Belford Roxo 
São João de Meriti 
Niterói 
Itaboraí 
Magé 
Mesquita 
Nilópolis 
Queimados 
Macaé 
Itaguaí 
Petrópolis 
Teresópolis 
Maricá 
Campo dos Goytacazes 
Cabo Frio 
Araruama 

Rio Grande do Norte 
Natal 

Rio Grande do Sul 
Porto Alegre 
Canoas 
Alvorada 
Viamão 
Novo Hamburgo 
São Leopoldo 
Gravataí 
Cachoeirinha 
Esteio 
Guaíba 
Sapucaia do Sul 
Santa Maria  
Santa Cruz do Sul  
Caxias do Sul  
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Vacaria  
Passo Fundo 
Bagé 
São Borja 
Santa Rosa 
Cruz Alta 
Pelotas 
Rio Grande 
Venâncio Aires 
Taquara 

São Paulo 
São Paulo (Capital) 
Guarulhos 
Cotia* 
Embu das Artes* 
Embu Guaçu* 
Itapecerica da Serra* 
Itapevi* 
Jandira 
Pirapora do Bom Jesus* 
Santana de Parnaíba* 
Taboão da Serra* 
Vargem Grande Paulista* 
Osasco* 
Campinas 
Diadema 
São Bernardo do Campo 
Santo André 
Araraquara 
Ferraz Vasconcelos 
Sorocaba  
Rio Claro  
Jundiaí 
Itaquaquecetuba 
Sumaré 
Guararema 
Guarujá 
Suzano 
Estância Hidromineral de Poá 
Carapicuíba 
São Carlos 
Cubatão 

 Sergipe 
Aracaju 
Nossa Senhora do Socorro 

Tocantins 
Palmas 

 
CIDADES-SEDE DA COPA DE 2014 

 
Belo Horizonte Porto Alegre 
Brasília Recife 
Cuiabá Rio de Janeiro 
Curitiba Salvador 
Fortaleza São Paulo 
Manaus João Pessoa 
Natal  
 
 
 


