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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente documento constitui uma das etapas do acompanhamento,

monitoramento e avaliação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do

Adolescente do Estado do Paraná.

Este é o primeiro relatório a ser apresentado, sobre a execução das metas,

após a aprovação do Plano de Ação 2021-2023. O Plano Decenal apresenta

diretrizes, ações e metas, com a elaboração de indicadores de monitoramento das

políticas públicas direcionadas ao cumprimento dos direitos das crianças e dos

adolescentes do Estado do Paraná.

O processo se deu em um momento ainda de pandemia da COVID-19, o

período de execução das metas foi de 01/01/2021 a 31/12/2021. Deste modo, a

pandemia impactou na execução de várias metas, no entanto, muitas metas foram

cumpridas e executadas, ainda que algumas de forma adaptada.

Para o ano de 2021 o plano de ação previa a execução de 254 metas, destas

124 foram atingidas e 81 parcialmente executadas, o que equivale a cerca de 81%

das metas. Já as metas não atingidas foram 49, perfazendo um total de 19% das

metas previstas para 2021.

O eixo com mais metas atingidas foi o eixo 1, seguido dos eixos 6, 2, 3, 4 e 5

respectivamente correspondendo a 60%, 54%, 52%, 43%, 34% e 31% das metas

totais de cada eixo.

Conforme pactuado com o CEDCA e com o Comitê, este ano o presente

relatório será apresentado de forma a trazer como anexo todos os instrumentais

preenchidos pelos responsáveis, e no relatório individual de cada responsável será

apresentado a descrição das metas executadas parcialmente, e não executadas.

Como no ano anterior, a coordenação do Comitê teve o apoio de todos os

membros, para a pactuação do novo instrumental de coleta de dados, o qual foi

aprovado em reunião ordinária do Comitê com o CEDCA no dia 08/12/2021, assim

como para o preenchimento dos instrumentais.

O Comitê tem hoje 18 membros, dos quais 13 membros possuem ações e

metas no Plano de Ação do Plano Decenal. Todos os responsáveis preencheram os

instrumentais em sua totalidade, sendo que nenhuma meta ficou sem informação.
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O processo de acompanhamento foi possível porque houve um efetivo

compromisso de todos os membros do Comitê Interinstitucional, articulando ações

dentro de suas instituições a fim de possibilitar um trabalho efetivo e intersetorial,

imprescindível para a efetivação das políticas públicas e no fortalecimento das

estruturas do Sistema de Garantia de Direitos.

Realizadas as considerações iniciais, segue para o detalhamento da

metodologia adotada para construção do presente documento.
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METODOLOGIA

A partir da publicação do Plano de Ação atualizado, com as metas previstas

para serem executadas entre 2021-2023, se dá o acompanhamento das metas para

o ano de 2021. Os instrumentais foram enviados a todos os responsáveis com as

orientações de como realizar o preenchimento e, assim que recebidos, foram

analisados pela coordenação do Comitê. Os instrumentais enviados possuíam

diversas colunas, sendo que em cinco delas previa-se o preenchimento pelo

responsável, conforme a versão explicativa a seguir:

ABELA 1:  VERSÃO EXPLICATIVA DO INSTRUMENTAL ENVIADO AOS RESPONSÁVEIS

COLUNA DO
INSTRUMENTAL DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

EIXO 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

EIXO DESCRIÇÃO Descrição do nome do Eixo.

OBJETIVO Descrição do Objetivo.

AÇÕES Descrição da Ação.

METAS Descrição da Meta.

PRAZO Prazo de execução da Meta.

MENSURAÇÃO DA
EXECUÇÃO DA META

Mensuração apontada pelo responsável após envio do instrumental.

INDICADOR Descrição do Indicador.

MENSURAÇÃO DO
INDICADOR

Mensuração apontada pelo responsável após envio do instrumental.

SITUAÇÃO Classificação da meta pelo responsável: Atingida; Parcialmente Executada; Não
Executada.

JUSTIFICATIVA -
PARCIALMENTE OU
NÃO EXECUTADA

Justificativa de não atingimento da meta pelo responsável.

RESPONSÁVEL Responsáveis pela Meta.

OBSERVAÇÕES Observações realizadas pelo responsável após envio do instrumental, quando
considerado necessário.

Após a devolutiva de todos os responsáveis iniciou-se o processo de análise

dos instrumentais, e a elaboração de relatórios individuais, os quais foram

encaminhados aos devidos responsáveis para validação pela autoridade máxima de
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cada órgão. Tendo então todas as validações somente no final de Abril do corrente

ano, o relatório anual foi concluído.
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1. ANÁLISE DE DADOS

Tendo em vista a compilação, a sistematização e a análise dos dados, foi

possível quantificar a execução de metas de cada responsável. Para alinhamento

das informações prestadas no relatório foram criadas três classificações possíveis

sobre a execução das metas, podendo ser: ATINGIDA; PARCIALMENTE

EXECUTADA; e NÃO EXECUTADA.

Destacamos que nos pontos que dizem respeito a descrição sobre as metas:

atingidas; parcialmente executadas e não executadas de cada responsável, foi

realizado um descritivo parcial das mesmas, sendo que todas as metas e suas

devidas classificações poderão ser visualizadas em sua totalidade nos instrumentais

que estão anexo a este relatório. Todas as informações apresentadas nestes

relatórios individuais foram retiradas dos instrumentais preenchidos por cada

responsável.

1.1. ACOMPANHAMENTO POR RESPONSÁVEL

1.1.1. Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP

A ALEP é responsável por 4 metas previstas para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 1 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 2 1 1

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:
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GRÁFICO 1 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.1.1 Atingidas
Com 2 metas atingidas, a ALEP executa 50% de suas metas na integridade.

Foram deliberados 16 projetos de lei em defesa dos direitos da criança e do

adolescente. A ALEP também informa que toda e qualquer demanda deliberada

pelo CEDCA e encaminhada à Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do

Adolescente e do Idoso (ALEP-CRIAI) foi devidamente atendida.

1.1.1.2 Parcialmente Executada

QUADRO 2 - META PARCIALMENTE EXECUTADA

Eixo Objetivo Meta

6 18 Realizar seis reuniões da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do
Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência - CRIAI por ano, com o
intuito de analisar as proposições em trâmite.

Das 6 reuniões da CRIAI previstas para 2021 com o intuito de analisar as

proposições em trâmite, a ALEP informa que foram realizadas 4, pois todas as

demandas foram executadas nestas 4, não sendo necessárias outras 2 reuniões.
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1.1.1.3 Não Executada

QUADRO 3 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

6 18 Realizar audiências públicas, ao menos uma ao ano, sobre temas que
envolvem a efetivação dos direitos da criança e do adolescente.

Em relação a meta de audiências públicas sobre temas que envolvem a

efetivação dos direitos da criança e do adolescente, ALEP informa que não foi

possível realizar devido a Pandemia de COVID-19 que impossibilitou a realização

de qualquer audiência pública.

1.1.2 Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA

O CEDCA é responsável por 8 metas previstas para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 4 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 2 3 3

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:

GRÁFICO 2 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL
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1.1.2.1. Atingidas
O CEDCA informa a execução da meta de realizar 1 reunião anual entre

CEDCA e o Conselho Estadual de Educação com a reunião realizada em

26/11/2021 com pauta ampliada em relação à Lei 12796/2013. Também foi atingida

a meta de realizar uma ação que fomente o reconhecimento de crianças e

adolescentes como sujeitos de direitos com a realização da participação do

adolescente representante do CPA Paraná em evento do Conselho Nacional dos

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).

1.1.2.2. Parcialmente Executadas

QUADRO 5 - METAS PARCIALMENTE EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

6 7

Ação: Fomentar a participação dos CMDCA's e CT's na reuniões ordinárias
e extraordinárias do CEDCA
Meta: Proporcionar o acesso, por meio online, de todas reuniões ordinárias
e extraordinárias.

6 11 Ampliar a participação de adolescentes no CEDCA, inclusive por meio das
videoconferências.

6 12 Elaborar uma nota técnica de orientação aos municípios sobre o OCA.

Em relação à ação de fomentar a participação dos Conselhos Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA) e Conselhos Tutelares nas
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reuniões ordinárias e extraordinárias do CEDCA, o CEDCA informa que houve a

transmissão das reuniões nos últimos 4 meses de 2021. Quanto à ampliação da

participação de adolescentes no CEDCA, este afirma que a participação regular terá

efetividade a partir da eleição dos adolescentes representantes junto ao CEDCA em

2022, e por fim com relação a nota técnica orientativa, destaca que a meta não foi

realizada em 2021, no entanto em 2017 houve a elaboração de nota aos municípios

sobre o OCA.

1.1.2.3. Não Executadas

QUADRO 6 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

2 29

Ação: Apoiar tecnicamente campanhas de educação e prevenção a fim de
diminuir a mortalidade de crianças e adolescentes decorrentes de acidentes
de trânsito.
Meta: Apoiar ao menos 1 campanha por ano.

6 7 Organizar reunião ampliada anual do CEDCA com os Conselhos
Municipais.

6 12 Comunicar aos CMDCAs sobre a importância da participação de
adolescentes na elaboração das peças orçamentárias.

Em relação à meta de organizar a reunião ampliada anual do CEDCA com os

Conselhos Municipais, o CEDCA esclarece que as reuniões presenciais foram

suspensas devido à pandemia de COVID-19, sendo que a transmissão online foi

iniciada em setembro de 2021, facilitando o acompanhamento das reuniões pelos

municípios.

Para o apoio de 1 campanha de educação e prevenção de mortalidade de

crianças e adolescentes no trânsito, o CEDCA informa que foram realizadas

diversas tratativas para apoiar a campanha realizada pelo DETRAN PR, no entanto,

não houve construção de parceria para a edição 2021, ocorrendo sem convite ou

participação do conselho.

Por fim, o CEDCA informa que não houve evento específico para a

comunicação aos CMDCAs sobre a importância da participação de adolescentes na

elaboração das peças orçamentárias, porém esclarece que o Orçamento Criança e

Adolescente (OCA) é pauta permanente nas reuniões e a participação dos CMDCAs

foi facilitada a partir da transmissão online.
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1.1.3 Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná - Fórum
DCA/PR

O Fórum DCA/PR é responsável por 12 metas prevista para execução em

2021 no Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas

sobre a execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 7 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 5 0 7

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:

GRÁFICO 3 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.3.1 Atingidas
O Fórum DCA/PR efetivou sua participação em lives sobre Orçamento

Público e Orçamento Criança e Adolescente (OCA), com atenção à informação e

prazos das leis orçamentárias. Assim, cumpri-se a meta de executar uma ação para

informar a sociedade civil quanto aos prazos de elaboração da LDO, LOA, PPA.

Além disso, a meta que visa acompanhar e monitorar a atuação dos representantes

da sociedade civil no CEDCA e na formulação das diretrizes para a área da infância
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e da adolescência também foi cumprida com a participação do Fórum DCA/PR nas

reuniões da sociedade civil e do CEDCA/PR.

Houve também o cumprimento da meta de receber do Comitê

Interinstitucional de Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano

Decenal os documentos referentes ao processo de acompanhamento,

monitoramento e avaliação pelos órgãos competentes, considerando a publicação

de dois documentos pelo Comitê.

O Fórum DCA/PR informa o cumprimento da meta de realizar formação

regional e/ou estadual da sociedade civil com a realização de formação sobre

controle social com a participação do Fórum Nacional DCA, em virtude do processo

eleitoral da sociedade civil do CEDCA/PR. Além de compor e organizar o Fórum

DCA Regional de Campo Mourão, cumprindo a meta referente a essa ação.

1.1.3.2 Não Executadas

QUADRO 8 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

6 11
Meta: Oportunizar formação para adolescentes com foco no Controle Social
da efetivação dos direitos de crianças e adolescentes
Ação: Realizar, no mínimo, uma formação para adolescentes a cada 2 anos.

6 12
Divulgar para municípios e Estado a Resolução 274/2010 do CEDCA/PR e a
Instrução Normativa 36/2009 do TCE que tratam sobre o Orçamento Criança
e Adolescente.

6 12 Organizar, ao menos, uma audiência pública a cada dois anos, para
discussão do orçamento.

6 12 Solicitar bienalmente relatórios de ações previstas no planejamento público
e socializar as informações dos municípios e Estado.

6 13 Publicizar o plano decenal ao menos 1 vez ao ano

6 13 Realizar pelo menos uma oficina para discussão do Plano Decenal com a
sociedade civil.

6 14 Ampliar o quadro associativo do Fórum DCA/PR alcançando no mínimo uma
entidade por Mesorregião (10 Meso - Fonte: IBGE).

As metas não executadas pelo Fórum DCA/PR foram justificadas com a

existência de impedimentos devido à falta de articulação para o tema, ou ainda a

ocorrência da Pandemia de COVID-19. Desta forma, o Fórum DCA coloca que

devido a pandemia foi necessária a priorização de outras ações, bem como houve a

impossibilidade de realização de formação presencial conforme a meta que visava
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oportunizar formação para adolescentes com foco no Controle Social da efetivação

dos direitos de crianças e adolescentes.

1.1.4 Ministério Público do Paraná - MPPR

O MPPR é responsável por 4 metas prevista para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 9 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 3 1 0

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:

GRÁFICO 4 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.4.1. Atingidas
O MPPR executou 75% de suas metas, sendo realizado um minicurso virtual

de capacitação e aperfeiçoamento em socioeducação e um curso de formação

interna de práticas restaurativas na socioeducação, como forma de cumprimento da

meta de realizar ao menos 1 projeto com os promotores e equipes de apoio técnico

para que priorizem as medidas socioeducativas em meio aberto e semiliberdade.
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Também foi atingida a meta do MPPR na realização de reavaliações

constantes das situações de acolhimento e de promoção de alternativas de inserção

em família extensa ou afetiva.

O MPPR realizou seis encontros virtuais com foco no trabalho de

estruturação e atendimento à rede de proteção, voltado para o público interno e

externo e 1 curso de formação interno voltado para o atendimento de rede e do

sistema de justiça das situações de violência sexual contra crianças e adolescentes

integrando a atuação criminal e a protetiva. Assim, cumpre-se a meta de realizar no

mínimo 4 encontros regionais por ano, abrangendo 10 a 15 municípios cada, entre

atores da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente.

1.1.4.2. Parcialmente Executada

QUADRO 10 - META PARCIALMENTE EXECUTADA

Eixo Objetivo Meta

6 15 100% dos municípios do Paraná com a rede articulada e mapeada.

O MPPR esclarece que a meta de ter 100% dos municípios com a rede de

proteção articulada e mapeada com a promoção de encontros regionalizados foi

cumprida parcialmente, devido à prorrogação do prazo para que os municípios

respondessem aos formulários. A prorrogação ocorreu considerando a necessidade

de serem respondidos de forma coletiva e, após, serem validados pelos respectivos

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e

Promotorias da Criança e do Adolescente da Comarca.

1.1.5 Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná -
SEAB

A SEAB é responsável por 3 metas prevista para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:
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QUADRO 11 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 2 1 0

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:

GRÁFICO 5 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.5.1 Atingidas

Com 66,7% de metas atingidas, a SEAB cumpre a maior parte de suas

metas. A meta de atender 270.000 crianças e adolescentes de 0 a 14 anos até 2023

com a aquisição de alimentos da agricultura familiar foi cumprida em sua

integridade, já que em 2021 84 mil crianças e adolescentes foram atingidas. Já o

atendimento médio de 110.000 crianças, de 6 a 36 meses, por dia na distribuição

gratuita de um litro de leite foi cumprido, sendo atendidos todos os beneficiários

cadastrados e os novos beneficiários inseridos em 2021.

1.1.5.2 Parcialmente Executadas
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QUADRO 12 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

2 16
90% de famílias em alta vulnerabilidade dos municípios prioritários, com
plano de ação elaborado e residentes no meio rural, participando das
atividades socioeducativas e de inclusão produtiva.

Somente 1 meta da SEAB foi parcialmente executada, trata-se da meta de ter

90% de famílias em alta vulnerabilidade dos municípios prioritários, com plano de

ação elaborado e residentes no meio rural, participando das atividades

socioeducativas e de inclusão produtiva. Para a meta foram registradas 80% de

famílias participando de atividades socioeducativas.

1.1.6 Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná -
SECC

A SECC é responsável por 8 metas prevista para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 13 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 0 4 4

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:
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GRÁFICO 6 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.6.1 Parcialmente Executadas

QUADRO 14 - META PARCIALMENTE EXECUTADA

Eixo Objetivo Ação/Meta

4 3 Ação: Apresentação de espetáculos artísticos gratuitos para crianças e
adolescentes, nos equipamentos culturais estaduais e municípios que
receberem os programas da SECC.
Meta: Atingir um público anual estimado em 10.000 espectadores.

4 3 Ação: Apresentações gratuitas da Orquestra Sinfônica do Paraná para
crianças e adolescentes.
Meta: Atingir um público anual estimado em 10.000 espectadores.

4 9 Ação: Abertura de editais do PROFICE: circulação de espetáculos
contemplando todas as linguagens artísticas.
Meta: Atingir 30% dos municípios do Estado do Paraná.

4 18 Ação: Realizar cursos de formação artística e cultural para crianças e
adolescentes.
Meta: Realizar, no mínimo, um curso por ano.

Todas as metas da SECC que não puderam ser concluídas na totalidade tem

como justificativa a ocorrência da Pandemia de COVID-19, já que esta impossibilitou

a realização de espetáculos e cursos presenciais. No entanto, a SECC sinaliza a

execução parcial pois estas metas foram adaptadas para o formato online.
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1.1.6.2 Não Executadas

QUADRO 15 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Ação/Meta

4 12 Ação: Fomentar projetos de incentivo à leitura nas bibliotecas municipais e
outros espaços.
Meta: Atingir 50% dos municípios do Estado.

4 12 Ação: Formação de agentes e mediadores de leitura.
Meta: Ofertar ao menos um curso ao ano, buscando o maior número de
municípios aderidos ao curso.

4 18 Ação: Ação educativa, visitas guiadas, oficinas de criação, atendimento
especializado, mediação, sensibilização, interação e oficinas de
arte-educação, nos museus pertencentes à SECC e também nos
municípios que receberem o programa de itinerância de acervos (feito por
demanda), dirigidas às crianças e adolescentes das redes pública e privada
de ensino.
Meta: Atingir público de crianças e adolescentes, em no mínimo, 50% dos
municípios do Estado que possuem museus e 40% daquelas contemplados
com o Programa de Itinerância de Acervos.

4 18 Ação: Realizar cursos de capacitação artística e cultural para atores do
SGD.
Meta: Realizar, no mínimo, um curso por ano.

Todas as metas da SECC que não foram executadas tem como justificativa a

ocorrência da Pandemia de COVID-19, que impossibilitou algumas ações culturais e

capacitações.

1.1.7 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do
Paraná - SEDEST

A SEDEST é responsável por 7 metas prevista para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 16 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 2 3 2

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:
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GRÁFICO 7 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.7.1. Atingidas

A SEDEST informa que em relação a meta de coletar e analisar dados

estatísticos relacionados à exploração sexual no contexto de turismo em até duas

fontes secundárias, foram utilizados dados reportados pelo sistema de denúncias

181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e dados sistematizados

no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos para elaboração de uma

cartilha. Também houve a participação em 100% das reuniões de conselhos e

comissões da área da criança e do adolescente dos quais a SEDEST faz parte.

1.1.7.2. Parcialmente Executadas

QUADRO 17 - META PARCIALMENTE EXECUTADA

Eixo Objetivo Meta

2 8 Produzir material e disponibilizar no site para prefeituras municipais e
público em geral anualmente.

4 7 Implementar 2 programas Parque Escola.

6 16 Destinar até 0,2% do orçamento do órgão gestor para ações relacionadas à
criança e ao adolescente.

A SEDEST executou parcialmente a meta de produzir material de
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conscientização para combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e

disponibilizar online para prefeituras municipais e público em geral anualmente, já

que segundo a secretaria o processo para conclusão dessa etapa consiste em três

fases: elaboração; revisão e publicação. A SEDEST esclarece que o material já foi

elaborado, mas ainda não foi revisado pelos devidos técnicos.

Quanto à meta de inserir o tema turismo no ambiente escolar através da

implementação de 2 programas Parque Escola, a SEDEST esclarece que apesar de

não ter ocorrido a implementação das ações do Programa Parque Escola este se

encontra em fase de replanejamento. Outra ação que corrobora com a referida meta

é a construção da Escola do Mar, iniciada em 2021, que servirá para formação da

população do Litoral do Paraná dentro de temáticas como Turismo e Educação

Ambiental, incluindo crianças e adolescentes que sejam filhos de moradores

nativos.

1.1.7.3. Não Executadas

QUADRO 18 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

2 28 Realizar três palestras e/ou seminários anuais em parceria.

5 2
Realizar uma ação de formação para sensibilização (oficina, palestra,
curso, etc) dos atores do sistema de garantia de direitos, envolvidos com o
Turismo, por ano.

Para a meta de realizar 3 palestras e/ou seminários sobre o tema Turismo

Responsável em parceria com grupos de Direitos Humanos, a SEDEST esclarece

que o cumprimento dessa meta foi impactado pelo replanejamento das atividades

para adequação às medidas restritivas impostas pela Pandemia de COVID-19.

Já a meta de ampliar a oferta de formação para sensibilização dos atores do

sistema de garantia de direitos ligados ao turismo por meio de uma ação de

formação, a SEDEST esclarece que estava organizando um evento de capacitação

para atender esta meta, todavia por dificuldades técnicas de pessoal não foi

possível dar continuidade.
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1.1.8 Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná - SEED

A SEED é responsável por 44 metas prevista para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 19 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 19 16 9

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:

GRÁFICO 8 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.8.1 Atingidas

A SEED apresentou 43,2% de metas atingidas, entre estas metas

destaca-se: a adesão de municípios paranaenses ao Programa Saúde na Escola;

além da divulgação dos canais de denúncia em todas as unidades escolares da

rede estadual; elaboração do relatório anual de dados do campo de atuação de

100% dos órgãos esportivos municipais que integram o Público Estratégico do

Sistema Esportivo Estadual; A SEED também proporcionou o atendimento de 100%

das crianças e adolescentes que apresentam defasagem na aprendizagem e/ou
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deficiências; inclusão nos conteúdos curriculares da educação em direitos humanos,

principalmente o ECA, no Estado do Paraná, em 100% das escolas públicas, de

forma gradativa; Foi garantido também o acesso e a permanência das pessoas com

deficiência na escola e a oferta de vagas aos filhos de pequenos agricultores ligados

à agricultura familiar. Outras metas executadas pela SEED poderão ser visualizadas

no instrumental em anexo.

1.1.8.2 Parcialmente Executadas

QUADRO 20 - METAS PARCIALMENTE EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

2 26 Participação de 100% dos grêmios estudantis nas equipes multidisciplinares
de ensino de história e cultura afro- brasileira, africana e indígena até 2023.

4 6 Atendimento de 100 % das unidades escolares com oferta de atividades
curriculares de contraturno

4 6 Ampliação em 100% do número de escolas que oferecem Educação em
Tempo Integral em Turno Único

4 10 100% das escolas da rede estadual de ensino adequadas em relação à
acessibilidade e segurança contra incêndio, sendo 320 escolas ao ano

4 10
Adequação da estrutura física de 100% das unidades escolares que
ofertarem a educação em tempo integral, sendo 50% até 2018 e o restante
até 2023.

4 10

Ação: Promoção de adaptações arquitetônicas, aquisição de tecnologias
assistivas e mobiliários adaptados, bem como das questões relativas à
prevenção de situações de risco, emergência e segurança na escola.
Meta: 50% das escolas com melhorias de infraestrutura implementadas.

4 15

Ação: Promoção de adaptações arquitetônicas, aquisição de tecnologias
assistivas e mobiliários adaptados, bem como das questões relativas à
prevenção de situações de risco, emergência e segurança na escola.
Meta: Atender no mínimo 50% dos municípios paranaenses anualmente.

4 15

Ação: Propiciar aos gestores de políticas públicas de esporte destinadas às
crianças e adolescentes dos municípios do Paraná, o desenvolvimento de
competências de gestão, por meio da capacitação e aperfeiçoamento
contínuos.
Meta: Participação de no mínimo 1 representante por município paranaense
anualmente.

4 17

Ação: Realizar Jogos da Juventude do Paraná para seleções municipais
referentes às Regiões Esportivas do Estado
Meta: Aumento (gradativo, de 2%) do número de municípios participantes
anualmente

4 17
Ação: Realizar Jogos da Juventude do Paraná para seleções municipais
referentes às Regiões Esportivas do Estado.
Meta: Aumento gradativo de 2% do número de atletas participantes
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anualmente.

4 17

Ação: Realizar os Jogos Escolares do Paraná para Estabelecimentos de
Ensino Público e Estabelecimentos de Ensino Privado que congreguem
crianças, adolescentes e Jovens nas regiões do Estado respectivas aos 32
Núcleos Regionais de Educação.
Meta: Aumento (gradativo, de 2%) do número de alunos/atletas participantes
anualmente.

4 17

Ação: Realizar os Jogos Escolares do Paraná para Estabelecimentos de
Ensino Público e Estabelecimentos de Ensino Privado que congreguem
crianças, adolescentes e Jovens nas regiões do Estado respectivas aos 32
Núcleos Regionais de Educação.
Meta: Aumento (gradativo, de 2%) do número de estabelecimentos de
Ensino Público e Ensino Privado participantes anualmente.

4 17

Ação: Realizar os Jogos Escolares do Paraná para Estabelecimentos de
Ensino Público e Estabelecimentos de Ensino Privado que congreguem
crianças, adolescentes e Jovens nas regiões do Estado respectivas aos 32
Núcleos Regionais de Educação.
Meta: Aumento de municípios participantes

5 2
Ação: Construção de 3 Centros de Educação Profissional localizados em
Campo Largo, Ibiporã e Colorado.
Meta: Ocupação de 100% das vagas dos centros construídos.

6 10 100% das unidades escolares da rede estadual de ensino com agremiações
devidamente instituídas e ativas, sendo 10% a cada ano

6 10 Participação efetiva de crianças e adolescentes de 100% das unidades
escolares públicas do Estado do Paraná nos conselhos de classe e escolar

A SEED apresentou 36,4% de metas parcialmente executadas, entre elas

destaca-se: o atendimento de 63,15% das unidades escolares ofertando atividades

curriculares de contraturno, não sendo 100% devido a ação está sendo executada

de forma gradativa. Também houve 50% das unidades escolares da rede estadual

de ensino com agremiações instituídas e ativas, pois a integridade da meta deve ser

atingida em 2022 com o retorno das aulas presenciais.

Além disso, a SEED informa que em razão da Pandemia de COVID-19, os

Jogos Escolares do Paraná sofreram impacto na participação em 2021, sendo

extremamente reduzida em comparação às competições realizadas em 2019. Desta

forma, cumpriu-se parcialmente as metas de: aumento gradativo do número de

municípios e atletas participantes anualmente nos Jogos da Juventude do Paraná; e

de aumento gradativo no número de alunos/atletas, estabelecimentos de Ensino

Público e Ensino Privado, e municípios participantes nos Jogos Escolares do

Paraná. O instrumental completo e detalhado com todas as metas parcialmente

executadas encontra-se anexo a este relatório.
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1.1.8.3 Não Executadas

QUADRO 21 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

2 14 Redução das manifestações de violências no ambiente escolar, via registros
do Sistema Estadual da Rede da Proteção de Proteção - SERP.

4 5

Ação: Planejamento orçamentário da SEED para disponibilização de
material de apoio didático, priorizando conteúdos relativos ao Estatuto, ao
enfrentamento às violências, preconceito, discriminação, deficiências e
prevenção ao uso de substâncias psicoativas
Meta: Disponibilização on-line de material para 100% da rede estadual

4 5

Ação: Planejamento orçamentário da SEED para disponibilização de
material de apoio didático, priorizando conteúdos relativos ao Estatuto, ao
enfrentamento às violências, preconceito, discriminação, deficiências e
prevenção ao uso de substâncias psicoativas
Meta: Distribuição de material de apoio didático impresso para compor o
acervo bibliográfico para 100% das escolas da rede estadual de ensino, de
forma gradativa

4 15

Ação: Capacitar profissionais de Educação Física e Esporte para atuar em
programas e projetos do Estágio de Esporte para a vida toda e Readaptação
no Estado do Paraná.
Meta: Atender 100% dos municípios paranaenses de até 30 mil habitantes

4 15 Capacitar até 150 (cento e cinquenta) profissionais de Educação Física e
Esporte para atuar com lazer no Paraná

4 19

Ação: Criação de um sistema de registro de dados – categoria, tipificação e
outros – para captar ocorrências de violências e drogadição nas escolas,
bem como outros dados referentes às necessidades que se fizerem
prementes e, a partir de diagnósticos, realizar ações pedagógicas de
prevenção ou enfrentamento.
Meta: Implantar o sistema de registro de dados.

4 21 Acompanhar 100% dos alunos de famílias do Programa Bolsa Família,
monitorando a frequência e as situações de abandono escolar

5 2 Ofertar qualificação profissional para os adolescentes dos Centros de
Socioeducação, de forma gradativa.

5 2
Ampliação em 100% da oferta de vagas de forma gradativa, conforme a
demanda, contemplando os povos indígenas e comunidades tradicionais,
sendo 20% ao ano

A Pandemia de COVID-19 foi um importante fator para a não execução de

algumas metas, como por exemplo a que se refere a redução das manifestações de

violências no ambiente escolar, já que devido a pandemia não houve previsão

orçamentária para tal. A questão orçamentária afetada pela pandemia também

impediu a disponibilização on-line de material para a rede estadual, a distribuição de
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material de apoio didático impresso para compor o acervo bibliográfico para 100%, e

ofertar qualificação profissional para os adolescentes dos Centros de

Socioeducação, de forma gradativa. A suspensão pelo Ministério da Educação do

acompanhamento das condicionalidades da educação não foi possível acompanhar

100% dos alunos de famílias do Programa Bolsa Família.

Já as metas de atender 100% dos municípios paranaenses de até 30 mil

habitantes e capacitar até 150 profissionais de Educação Física e Esporte para

atuar com lazer no Paraná não foram possíveis devido a não disponibilização de

recursos financeiros. Outra meta que não foi executada foi a ampliação da oferta de

vagas de forma gradativa contemplando os povos indígenas e comunidades

tradicionais, a SEED contextualizou que pela excepcionalidade da situação dos

povos indígenas que necessitam se deslocar para as instituições de ensino,

gerando risco potencial de contaminação para a comunidade, não houve dar

andamento a esta meta. Por fim destaca-se que o instrumental detalhado, com

todas as metas não executadas, pode ser visualizado anexo ao relatório.

1.1.9 Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF

A SEJUF é responsável por 87 metas prevista para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 22 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 43 29 15

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:
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GRÁFICO 9 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.9.1 Atingidas

A SEJUF atingiu 48,3% de suas metas, dentre elas a meta de assessorar

100% dos municípios para o crescente aumento da taxa de acompanhamento da

frequência escolar das crianças e adolescentes das famílias incluídas no Programa

Bolsa Família. A SEJUF também disponibilizou em 2021 os dados acerca de

crianças e adolescentes em situação de rua, os quais constam no Levantamento

População em Situação de Rua do Paraná de 2021 publicado na página do Comitê

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em

Situação de Rua (CIAMP RUA-PR) no site da SEJUF.

Houve pela SEJUF a promoção de cursos de capacitação para profissionais

que atuam para erradicação do trabalho infantil através de curso da FORTIS

iniciado em setembro de 2021, além da realização de live alusiva ao dia de

Comante ao Trabalho Infantil. Em relação ao repasse de recursos, destaca-se a

oferta de cofinanciamento de estruturas e serviços de média complexidade

executados nos CREAS a 100% dos municípios elegíveis, sendo estes 46

municípios.

Também foi possível capacitar os atores envolvidos no atendimento às

famílias acompanhadas pela metodologia de acompanhamento intersetorial através

da realização de capacitação por videoconferência. Foi cumprida também a meta de
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90% dos municípios alimentando o SIPIA, com 422 Conselhos Tutelares

alimentando o sistema, sendo 376 municípios.

Outra importante meta atingida pela SEJUF foi a realização pelo

Departamento de Politicas para a Pessoa com Deficiência do mapeamento

geoferenciado e por mesoregião, o qual possibitou a identificação dos municipios

com mais registro de denúncias envolvendo violência contra criança e adolescente

com deficiência no Paraná, além de trazer dados como tipos de violencia e sexo e

idade da vítima.

A SEJUF cumpre 100% de suas metas relacionadas ao Plano Decenal dos

Direitos da Criança e do Adolescente com a apresentação e publicação do Relatório

Anual de Acompanhamento de 2020 e do Relatório de Monitoramento e Avaliação,

aprovados pelo CEDCA e publicados, e com a realização do seminário Plano

Decenal e seu papel no Fortalecimento da Garantia de Direitos da Criança e do

Adolescente no Estado do Paraná.

Neste sentido, ainda que a Pandemia de COVID-19 tenha impedido uma

ação mais ampliada na divulgação da utilização dos canais de denúncia no Estado,

a SEJUF cumpre sua meta ao realizar ações por meio de divulgação e canais de

comunicação da própria SEJUF. Também foi concluída a meta de realizar uma ação

voltada ao tema do Trabalho Infantil, sendo incluido o tema no Webinar Trabalho

Infantil na Internet em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.

As demais metas atingidas podem ser visualizadas no instrumental anexo.

1.1.9.2 Parcialmente Executadas

QUADRO 23 - METAS PARCIALMENTE EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

2 1
Ofertar vagas de capacitação no período de 3 anos aos profissionais
envolvidos no Cadastro Único e no Programa Bolsa Família de 100% dos
municípios.

2 3

Ação: Registrar no Sistema de Medida Socioeducativa (SMS) se o
adolescente pertence à comunidade tradicional com a devida identificação.
Meta: Alterar os programas/sistemas de cadastros geridos pela SEJU que
comportem as inclusões.

2 7

Objetivo: Estruturar sistema de encaminhamento e monitoramento de
denúncia contra crianças e adolescentes com deficiência
Ação: Estabelecimento de fluxos internos e externos com as Redes de
Proteção Municipais para encaminhamentos e devolutivas das denúncias
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registradas nos canais Disque 181 e Disque 100.
Meta: Fluxo de acompanhamento das denúncias estabelecido com as redes
de proteção nos 399 municípios até 2023.

2 9

Ação: Sensibilizar os municípios sobre a necessidade de previsão
orçamentária de ações de combate às violências contra crianças e
adolescentes.
Meta: Sensibilização dos 399 municípios do Estado do Paraná.

2 12

Ação: Cofinanciar Projetos de Entidades da Sociedade Civil e ou Órgãos
Governamentais, voltados às crianças e adolescentes e suas famílias
pertencentes a comunidades tradicionais.
Meta: 01 Projeto cofinanciado por ano.

2 15
Ação: Ampliar a oferta de vagas para medidas de restrição de liberdade,
através da construção de Casas de Semiliberdade.
Meta: Ampliação em 72 vagas, até o ano de 2023.

2 15
Ação: Capacitar os agentes públicos da socioeducação na questão étnica
racial
Meta: Ofertar capacitação para 100% dos servidores.

2 15
Ação: Capacitar os agentes públicos da socioeducação sobre as questões
de violência psicológica: racial, sexual e de gênero.
Meta: Ofertar capacitação para 100% dos servidores.

2 15

Ação: Proporcionar formação continuada aos servidores atuantes na
Socioeducação.
Meta: 100% dos servidores capacitados, recebendo no mínimo, um curso a
cada 2 anos.

2 15

Ação: Realizar adequações estruturais nos Centros de Socioeducação e
Casas de Semiliberdade.
Meta: 100% das unidades com estrutura física adequada aos padrões do
SINASE.

2 16

Ação: Realizar a transferência complementar de renda direta às famílias
com crianças e adolescentes, conforme legislação estadual.
Meta: 100% das famílias com crianças e adolescentes, que cumprem os
critérios da legislação estadual de transferência de renda.

2 17

Ação: Desenvolver trabalho educativo com os adolescentes, por meio de
palestras, seminários, entre outras atividades, com foco na educação em
Direitos Humanos, possibilitando a participação dos atores do SGD e
sociedade civil.
Meta: 100% dos CENSEs com parceria efetivada.

2 17

Ação: Oferta regular de oficinas culturais, de lazer e esportivas através de
parcerias e contratação de prestação de serviço.
Meta: 100% dos adolescentes em internação, internação provisória e
semiliberdade.

2 17

Ação: Oferta regular de qualificação profissional através de parcerias e
contratação de prestação de serviços.
Meta: 100% dos adolescentes em internação, semiliberdade, e internação
provisória com os requisitos necessários atendidos para participação.
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3 2

Ação: Assessorar tecnicamente e apoiar as equipes volantes para
atendimento das crianças e adolescentes e suas famílias residentes em
comunidades tradicionais, indígenas e rurais.
Meta: Assessorar 100% dos municípios com Equipe Volante implantadas (40
municípios. Fonte: Relatório de Informações Sociais).

3 2

Ação: Realizar o apoio técnico e financeiro ao Programa de Protagonismo do
Adolescente.
Meta: Efetivar o pagamento de bolsas auxílio à 500 adolescentes vinculados
a programas sociais.

3 2

Ação: Cofinanciar aos municípios de serviços, programas e projetos que
fortaleçam os vínculos familiares e comunitários e o protagonismo dos
adolescentes.
Meta: Ofertar o Cofinanciamento para os 399 Municípios.

3 2
Ação: Cofinanciar para implantação e implementação de
equipamentos/unidades.
Meta: Construir  36 unidades de CRAS.

3 6

Ofertar capacitação e assessoria para 100% dos municípios que possuem
Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar (200 municípios com
acolhimento institucional e 102 municípios acolhimento familiar. Fonte:
CadSuas em maio/2021).

3 6
Assessorar e ofertar capacitação a 100% dos municípios com Acolhimento
Familiar. (102 municípios. Fonte: CadSuas em maio/2021).

5 1

Ação: Intermediar, através do Programa Jovem Aprendiz, trabalho para os
adolescentes na modalidade de aprendizagem, preparando jovens de 14 a
24 anos para ingressar no mercado de trabalho através de formação
técnico-profissional.
Meta: Inscrição de 5000 jovens por ano.

5 1

Ação: Garantir a oferta de cursos e vagas para aprendizagem e propiciar a
melhoria das estruturas das instituições existentes, por meio de
articulações, parcerias e cofinanciamentos de municípios e entidades da
sociedade civil organizada, garantindo a inclusão de adolescentes com
deficiência.
Meta: Disponibilizar recursos a pelo menos, 10 municípios e/ou entidades
da sociedade civil organizada, até 2023.

6 6
Ofertar curso de capacitação para uso do SIPIA, anualmente, à 100% dos
Conselheiros Tutelares em mandato.

6 7

Ação: Realizar pesquisa com os CTs, a fim de averiguar a realidade da
estrutura e das condições de trabalho dos Conselheiros Tutelares, visando à
melhoria das condições de atendimento à criança e ao adolescente.
Meta: 100% dos Conselhos Tutelares respondendo à pesquisa a cada dois
anos (ou mais).

6 8
Produzir 3 relatórios que contemplem os programas e protocolos de
destaque no SGD.

6 11
Ampliar a participação de adolescentes no CEDCA, inclusive por meio das
videoconferências.
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A SEJUF executou parcialmente 32,9% de suas metas, entre elas a SEJUF

destaca-se o processo de criação de parceria com o Piá na Capoeira para a meta

de um Projeto de Entidades da Sociedade Civil e/ou Órgão Governamental

cofinanciado. Referente a meta de ampliação em 72 vagas até em Casa de

Semiliberdade, é informado que o atingimento é parcial devido à Casa de

Semiliberdade Feminina de Maringá está suspensa devido à embargo pela

Prefeitura, e a Casa de Semiliberdade Feminina de Curitiba estar com a obra em

andamento.

Relacionado a meta de capacitar os agentes públicos da socioeducação na

questão étnica racial, a SEJUF informa a execução de 79,78% da meta, devido

principalmente devido a não haver elementos administrativos para impor

participação obrigatória dos servidores. Também devido a isto, não foi possível a

conclusão da meta de propor a formação continuada aos servidores atuantes na

socioeducação, executada também 79,78%.

1.1.9.3 Não Executadas

QUADRO 24 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

2 2

Sensibilizar os municípios cofinanciados pelo FEAS (20 municípios FONTE:
SEJUF/DAS 2021) para atenção à população em situação de rua para
cadastramento de dados nos instrumentos de gestão acerca de crianças e
adolescentes em situação de rua.

2 11

Ação: Cofinanciar e capacitar os municípios e organizações não
governamentais para implantação e implementação de ações especializadas
voltadas a orientação e atendimento às pessoas que cometem violência
contra crianças e adolescentes.
Meta: Realizar ações, no mínimo, nos na metrópole, nos 17 municípios de
grande porte e nos 14 de médio porte.

2 14 Realizar no mínimo 2 capacitações ao ano para profissionais das escolas e
indígenas das comunidades.

2 15 Contratar 118  profissionais para as unidades socioeducativas.

2 16 Implantar projeto existente para criação de empreendimentos de economia
solidária.

2 16 Apoio aos municípios na constituição de leis/decretos para criação de
conselhos/fóruns municipais de economia solidária.

2 17 Diminuição de 3% por ano de reincidência do Sistema Socioeducativo.

3 2 Ação: Ofertar capacitação aos municípios sobre o serviço de convivência e
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fortalecimento de vínculos.
Meta: 100% dos municípios  contemplados com vagas nas capacitações em
três anos. (399 municípios)

3 5
Ação: Ofertar exames de polimorfismos de DNA e investigação de
paternidade, pelo Laboratório da Universidade Estadual de Londrina.
Meta: Realização de 100% da demanda até o limite orçamentário.

3 6

Ofertar incentivo financeiro para 100% das Organizações da Sociedade Civil
- OSC que prestam serviços de acolhimento institucional e familiar que
estejam dentro das normativas (96 serviços de acolhimento executadas por
instituições registrados no CadSuas. Fonte: CadSUAS em março/2021).

4 1 Ofertar capacitação para 100% dos municípios em que  há espaços em
funcionamento (28 municípios. Fonte: DPSB/SEJUF).

5 1 Cumprir as vagas previstas no Programa Aprendiz.

6 1 Monitoramento de 100% dos serviços da proteção social especial
cofinanciados.

Entre as metas não executadas da SEJUF está realizar no mínimo 2

capacitações ao ano para profissionais das escolas e indígenas das comunidades, a

qual não foi possível devido a Pandemia de COVID-19 e as dificuldades de

atividades em escolas neste período. Quanto à meta de contratar 118 profissionais

para as unidades socioeducativas, a SEJUF informa que também devido às

medidas de restrição para enfrentamento da Pandemia de COVID-19 que as

negociações para autorização governamental do concurso não avançaram.

Outra ação impedida pela ocorrência da Pandemia da COVID-19 foi a de

cumprir as vagas previstas no Programa Aprendiz. A SEJUF esclarece que o

programa não foi executado no ano de 2021 devido à Pandemia de COVID-19.

Logo, o programa prevê a participação de adolescentes da Socioeducação,

egressos do Sistema de atendimento Socioeducativo e adolescentes em

vulnerabilidade social, e assim está sendo realizado no ano de 2022.

Na sequência, a meta de implantar projeto existente para criação de

empreendimentos de economia solidária não foi possível de ser executada devido

ao projeto existente ter sido encaminhado para análise da Coordenação do Paraná

Seguro (BID) e não obter aprovação. Logo, outras vias estão em estudo para

garantir a viabilidade financeira do projeto. As demais metas não executadas podem

ser visualizadas no instrumental anexo.

Por fim, em relação à meta de ofertar exames de polimorfismos de DNA e

investigação de paternidade atendendo 100% da demanda até o limite
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orçamentário, a SEJUF informa que foi realizada Movimentação de Crédito

Orçamentário para em outubro de 2021, porém devido à problemas no processo

licitatório, houve a devolução do recurso no final de 2021 e sendo iniciado

novamente o processo em 2022. As demais metas não executadas da SEJUF estão

disponíveis no instrumental anexo.

1.1.10 Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA

A SESA é responsável por 43 metas previstas para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 25 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 27 12 4

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:
GRÁFICO 10 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.10.1 Atingidas

Com 62,8% das metas atingidas, a SESA cumpriu a maior parte das metas

previstas para 2021. Alguns destaques entre as metas atingidas referem-se à
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realização da capacitação de técnicos; o repasse de recursos para custeio da

Atenção Primária à Saúde; ações voltadas à realização de exames de

recém-nascidos e redução do número de crianças convivendo com IST's

congênitas.

Também foi ampliada em 79% a cobertura populacional atendida pelas

equipes de Atenção Primária em Saúde, e houve a adesão de 98,2% dos

municípios paranaenses no Programa Saúde na Escola, superando a meta de 85%

de adesão. Outra meta superada, foi a redução da taxa de mortalidade infantil. As

demais metas atingidas podem ser visualizadas no instrumental anexo.

1.1.10.2 Parcialmente Executadas

QUADRO 26 - METAS PARCIALMENTE EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

1 1 100% dos municípios aderidos ao PNSVA registrando as doses
administradas no sistema de monitoramento.

1 1 Atingir 80,5% de acompanhamento dos indivíduos beneficiários e registro
das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF).

1 2
100% dos municípios com SAE (Serviço de Atendimento Especializado)
e/ou CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), realizando
acompanhamento.

1 2 100% dos óbitos maternos e infantis investigados.

1 2

Cobertura vacinal de: 90% BCG e Rotavírus, 95% VIP- Vacina Inativada
Poliomielite, Pentavalente (DTP+Hib + Hep B), meningocócica C,
Pneumocócica 10 Valente, Febre Amarela e SCR - sarampo,caxumba,
rubéola.

1 7 80% das crianças até seis meses de idade, cadastradas no sistema de
informação vigente, com aleitamento materno exclusivo

1 7 100% das Regionais de Saúde com hospitais habilitados na Iniciativa
Hospital Amigo da Criança

1 7

Motivar, apoiar e capacitar Hospitais/Maternidades de Alto Risco e Risco
Intermediário, das 22 regionais de Saúde, inseridos na Linha de Cuidado
Materno Infantil, para atenção ao RN de Baixo-Peso, por meio da Estratégia
Método Canguru.

1 7
100% dos RN com acesso para realização do Teste do Olhinho (teste do
reflexo vermelho, para diagnóstico precoce de alterações visuais)

1 7
Motivar, apoiar e capacitar técnicos, das 22 Regionais de Saúde do Paraná,
para multiplicar a Estratégia Mulher Trabalhadora que Amamenta, para os
municípios da sua área de abrangência
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1 7
100% dos RN com acesso para realização do Teste da Orelhinha (emissão
otoacústica evocada, para diagnóstico precoce de problemas auditivos)

1 7
100% das Regionais de Saúde com serviços de Banco de Leite Humano até
2023.

Dentre as metas parcialmente executadas demonstradas acima, a SESA

esclarece que existem metas em andamento, que deverão ser concluídas no

decorrer deste ano, como a que se refere a investigação de óbitos maternos e

infantis, que tem o prazo de 120 dias para conclusão. Outras metas com esta

classificação, não tem disponíveis os dados necessários neste momento, como no

caso da meta que se refere a cobertura vacinal. As informações detalhadas sobre o

andamento de todas as metas descritas acima encontram-se no instrumental anexo

ao relatório.

1.1.10.3 Não Executadas

QUADRO 27 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

1 1 Capacitar profissionais de saúde bucal, para estratificação de risco em SB,
de crianças e adolescentes, das 22 Regionais de Saúde (RS).

1 1 50% de crianças e adolescentes, de 6 a 12 anos, que realizam bochecho
com flúor, semanalmente.

1 1 Motivar e apoiar 100% dos municípios, com adesão ao Programa Saúde na
Escola, para realização de avaliação em SB de crianças e adolescentes
inscritos no PSE.

1 7 Reduzir a Razão da Mortalidade Materna (RMM) no Estado do Paraná para
37,03 até 2023.

Em relação a meta de capacitação de profissionais de saúde bucal, a SESA

informou que esta capacitação está planejada para 2022. Já a meta que refere-se à

realização de bochecho com flúor, a SESA informou que não foi possível a

realização da meta em 2021 devido ao fechamento das escolas com a Pandemia de

COVID-19, com o retorno das aulas presenciais a execução da meta deve ser

normalizada. Além disso, a SESA informou que a realização de avaliação em Saúde

Bucal, de crianças e adolescentes inscritos no Programa Saúde na Escola foi

postergada para 2022. A Pandemia também impossibilitou a execução da meta de
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redução da mortalidade materna, já que gestantes são grupo de risco da doença,

com a vacinação das gestantes o indicador já demonstra tendência de queda.

1.1.11 Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná - SESP

O SESP é responsável por 23 metas prevista para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 28 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 12 8 3

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:

GRÁFICO 11 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.11.1 Atingidas

A SESP atinge 52,2% de suas metas. Logo, foi confeccionado o Relatório

Estatístico Criminal que levanta o perfil das crianças e adolescentes envolvidas com

álcool ou drogas, logo foi cumprida a meta de inclusão de todos os Boletins de
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Ocorrência relacionados a álcool e outras drogas envolvendo crianças e

adolescentes em estudo de caracterização de perfil.

Foi realizado também o atendimento de todas crianças e adolescentes que

compareceram e requisitaram seu documento de identidade e criado o Protocolo de

Acolhida, cumprindo a meta de desenvolver um protocolo de acolhida e atendimento

e implementá-lo em todas as delegacias do Estado do Paraná.

A SESP cumpre a meta de manter no currículo dos cursos para policiais

militares capacitação sobre o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de

violência, com a capacitação de 647 policiais militares em diversos cursos.

Coloca-se na sequência que houve a execução da meta de fiscalização e orientação

em bares, boates, hotéis, etc, com as devidas fiscalizações e orientações sendo

realizadas durante a Operação Verão.

Houve também reunião com órgãos da rede de proteção em Curitiba

atingindo a meta de articulação com a rede de proteção para garantir o atendimento

às vítimas ou testemunhas de violência. Quanto a realização de campanhas

educativas de sensibilização e orientação para a não violência e divulgação dos

canais de denúncia "181" e "Disque 100", a SESP informa que foi lançada a

Campanha do Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes. Houve também, no mês das crianças, parceria com a

SESP e o Disque-Denúncia para a campanha "A Violência Infantil Tem Sintomas",

que foi publicada nas mídias sociais. As demais metas atingidas podem ser

visualizadas no instrumental anexo.

1.1.11.2 Parcialmente Executadas

QUADRO 29 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

1 11

Ação: Continuar com os programas de prevenção ao uso indevido de
substâncias entorpecentes (Programa Educacional de Resistência as
Drogas – PROERD e ações do Núcleo Estadual de Políticas sobre
Drogas/SESP.).
Meta: Programas em execução, atendendo todas as demandas

2 23 Manter quadro de profissionais adequado nas Delegacias Especializadas
visando a redução do tempo de conclusão de Inquérito Policial (I.P.)

2 23
Ação: Realizar o atendimento em ambiente especializado e particularizado
no IML para crianças e adolescentes vítimas de violência, garantindo a
proteção, discrição e privacidade.
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Meta: Aprimorar e adequar o ambiente de atendimento em 100% dos IMLs.

2 27 Realização de campanhas durante a Operação Verão

2 29 Realização de uma campanha por ano de redução de mortes de crianças e
adolescentes em acidentes de trânsito em 5%.

2 29 Reduzir os índices de violência contra crianças e adolescentes no Estado
do Paraná em 10%

3 1 Adequação dos espaços em todas as unidades femininas.

3 1 Construção de no mínimo 6 novas unidades prisionais com espaço
adequado para visita

Em relação à continuidade de programas de prevenção ao uso indevido de

substâncias entorpecentes, a SESP informa a execução parcial da meta em virtude

da Pandemia de COVID-19, às suas complicações e restrições nas escolas. Desta

forma, foi realizado apenas um único ciclo de atendimento.

Quanto a aprimorar e adequar o ambiente de atendimento para crianças e

adolescentes vítimas de violência em 100% dos IMLs, a SESP informa que todas as

Unidades possuem ambiente separado para exame das crianças e adolescentes.

Porém, ainda não está concluído o aprimoramento do atendimento, que deverá

proporcionar ambiente exclusivo de espera para crianças e adolescentes em todas

as sedes.

Em relação a adequação dos espaços em todas as unidades femininas, a

SESP informa que já houve a construção de espaço de visitas na Penitenciária

Feminina do Paraná e na Cadeia Pública Feminina de Palotina, ainda existem

espaços a serem adequados devido a somente em 2021 ser possível a retomada de

trabalhos suspensos em função da Pandemia de COVID-19. As informações

detalhadas sobre o andamento de todas as metas descritas acima encontram-se no

instrumental anexo ao relatório.

1.1.11.3 Não Executadas

QUADRO 30 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

2 27

Ação: Implantar o alerta AMBER no Paraná. Trata-se de um sistema de
divulgação de emergência em conjunto com ação voluntária entre forças
policiais, meios de comunicação, agências de transportes, empresas de
telefonia celular, concessionárias de pedágios, etc.
Meta: Implantar o alerta no Estado do Paraná, até 2023.
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2 29 Aumentar em aproximadamente 10% o número de registros de denúncias
através do disque 181 e 100, a fim de diminuir a subnotificação.

4 20

Ação: Parceria com escolas e colégios para formação sobre direitos,
deveres e conscientização da importância da preservação do meio
ambiente, das responsabilidades sociais, de controle da criminalidade e da
participação na segurança, com a finalidade da melhoria da qualidade de
vida de todos os cidadãos.
Meta: Continuidade do programa, atendendo 100% das demandas quando
solicitado.

Em relação a implantação do alerta AMBER no Paraná até 2023, a SESP

esclarece que esta política permanece de caráter federal por meio do Comitê Gestor

da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, o qual iniciou as reuniões

e grupos de trabalho para a criação de um sistema de divulgação emergencial de

pessoas desaparecidas. A SESP ainda destaca que eventual implementação

depende de regulamentação legal.

Para a meta de aumentar em aproximadamente 10% o número de registros

de denúncias através do disque 181 e 100, a SESP que houve a diminuição no

número de registros de 1693 para 1596. Segundo a SESP, a pandemia do

COVID-19 pode ter influenciado diretamente na diminuição no número de

denúncias, uma vez que um dos efeitos colaterais do isolamento social foi a

subnotificação de denúncias.

Por fim, a SESP esclarece que também devido a Pandemia de COVID-19,

não foi possível dar continuidade a parceria com escolas e colégios para formação

sobre direitos, deveres e conscientização da importância da preservação do meio

ambiente, das responsabilidades sociais, de controle da criminalidade e da

participação na segurança, já que por questões sanitárias estes eventos não foram

viáveis.

1.1.12 Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do
Paraná - SETI

A SETI é responsável por 4 metas prevista para execução em 2021 no Plano

de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:
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QUADRO 31 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 3 1 0

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:

GRÁFICO 12 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.12.1 Atingidas

A SETI cumpriu 75% de suas metas, em relação a meta de elaboração do

Relatório Anual de Acompanhamento das ações referentes ao Programa do Núcleo

de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ), bem como a

compilação dos relatórios recebidos pelas universidades acerca dos projetos dos

NEDDIJs, a SETI informa que foram implantados novos métodos de mensuração e

quantificação das atividades desenvolvidas pelos NEDDIJs, cujos dados são

lançados, mensalmente, no sistema CEP-SETI, de livre acesso.

Quanto à meta de ter Grupos/Núcleos de Estudos em funcionamento em

todas as 7 Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), a SETI informa que os

NEDDIJs realizam continuamente projetos formativos na forma de eventos.
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1.1.12.2 Parcialmente Executadas

QUADRO 32 - METAS PARCIALMENTE EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

6 20 Implantar no mínimo 3 três novos NEDDIJs, prioritariamente nas Comarcas
de Paranavaí (UNESPAR), Irati (UNICENTRO), Cascavel (UNIOESTE).

Quanto à implantação de 3 novos NEDDIJs, a SETI informa que foi possível

a implantação de apenas dois NEDDIJ devido a indisponibilidade de recursos

orçamentários. Há a previsão de conclusão da meta até 2023.

1.1.13 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR

O TJPR é responsável por 11 metas prevista para execução em 2021 no

Plano de Ação, e, de acordo com as análises das informações prestadas sobre a

execução de 2021, as mesmas foram classificadas das seguintes formas:

QUADRO 33 - METAS DO RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA

Quantidade 8 3 1

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos:
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GRÁFICO 13 - EXECUÇÃO DE METAS PELO RESPONSÁVEL

1.1.13.1 Atingidas
O TJPR cumpriu 70% de suas metas, entre elas foi realizado o

monitoramento trimestralmente dos Centros de Socioeducação com visitas de

fiscalização e monitoramento nas 19 unidades, totalizando 76 visitas. Também

foram realizados 3 projetos atingindo os magistrados e equipes de apoio das

Unidades Jurisdicionais Especializadas na Infância e Juventude (para que priorizem

as medidas socioeducativas em meio aberto e semiliberdade), além da realização

do Encontro Estadual de Magistrados da Infância e 2 Encontros com

Coordenadores e Supervisores das Regionais da Infância.

O TJPR também cumpriu a meta de fiscalizar, acompanhar 100% dos

serviços de acolhimento que executam a medida protetiva de acolhimento

institucional e de acolhimento familiar, além da meta de monitorar 100% das

situações de acolhimento em relação às ações de promoção de aquisição de

autonomia dos adolescentes em acolhimento, com a fiscalização, o

acompanhamento e o monitoramento das todas as situações de acolhimento do

Estado. As demais metas atingidas podem ser visualizadas no instrumental anexo.
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1.1.13.2 Parcialmente Executadas

QUADRO 34 - METAS PARCIALMENTE EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

1 22

Ação: Incentivar a participação de juízes e equipes técnicas nas reuniões
com as redes de proteção.
Meta: Indicação de representante nas 161 Comarcas (161 Comarcas - fonte
TJ-2021).

3 7
Realizar pelo menos um projeto ou ação por ano em cada uma das 161
unidades jurisdicionais especializadas em infância e juventude.  (161
Comarcas - Fonte TJ-2021).

6 22 Realizar 4 capacitações estaduais atingindo 100% das equipes das
Comarcas (161 Comarcas- fonte TJ 2021).

Em relação a meta de incentivar a participação de juízes e equipes técnicas

nas reuniões com as redes de proteção e com a indicação de representante nas 161

Comarcas, o TJPR informa que há estimativa de indicação de 80 representantes

para participação, ainda que não seja possível confirmar a existência das

indicações, devido a avaliação interna ser realizada posteriormente a este relatório.

Por este mesmo motivo, a meta de realizar projeto ou ação nas 161 unidades

jurisdicionais especializadas em infância e juventude, tem a estimativa de alcance

de 25% sem que seja possível confirmar o dado no momento.

Por fim, a meta de realizar 04 capacitações estaduais atingindo 100% das

equipes das Comarcas foi realizada em 50%, ainda será realizado o levantamento

do percentual da equipe capacitada. O TJ informa ainda que a Pandemia de

COVID-19 gerou outras demandas o que prejudicou o andamento desta meta.

1.1.13.3 Não Executadas

QUADRO 35 - METAS NÃO EXECUTADAS

Eixo Objetivo Meta

6 23 Oficializar propostas de aprimoramento dos sistemas ao CNJ, caso seja
verificada a necessidade

Em relação a sua meta não executada, o TJPR informa que não foram

oficializadas propostas de aprimoramento dos sistemas de Cadastro do CNJ, já que

neste ano não foram verificadas necessidades de aprimoramento.
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1.1.14 Total por Responsável

Existem no Plano de Ação o total de 254 metas considerando todos os

responsáveis. A seguir o total de metas de acordo com a classificação recebida.

QUADRO 36 - METAS TOTAIS POR RESPONSÁVEL

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA NÃO EXECUTADA TOTAL

METAS 124 81 49 254

A partir dos dados, foram obtidos os seguintes resultados gráficos:

GRÁFICO 14 - EXECUÇÃO DE METAS TOTAIS POR RESPONSÁVEL

Para o ano de 2021 o plano de ação previa a execução de 254 metas, destas

124 foram atingidas (48,8%) e 81 parcialmente executadas (31,9%), as duas

perfazem um total de 205 metas, e juntas equivalem a cerca de 81% das metas. Já

as metas não atingidas foram 49, perfazendo um total de 19% das metas previstas

para 2021.
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GRÁFICO 15 - EXECUÇÃO DE METAS POR RESPONSÁVEL

Entre os responsáveis, a maior parte cumpriu ao menos 50% de suas metas,

sendo eles: ALEP; MPPR; SEED; SEAB; SESA; SESP; SETI e TJPR. Logo,

observa-se um bom desempenho na execução de metas de parte dos responsáveis,

ainda que considerado os obstáculos enfrentados para o atingimentos das metas no
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ano de 2021. Se considerarmos as metas atingidas e parcialmente executadas

chegamos a 11 dos 13 responsáveis com 62,5% a 100% das metas com essas

classificações.

1.2. ACOMPANHAMENTO POR EIXO

Na análise por Eixo são agrupados os dados e as classificações apontadas

pelos responsáveis de acordo com o Eixo do Plano Decenal. O plano Decenal é

composto por seis eixos conforme tabela abaixo, contendo as metas classificadas

conforme execução:

QUADRO 35 - METAS POR EIXO

ATINGIDA PARCIALMENTE
EXECUTADA

NÃO
EXECUTADA TOTAL

Eixo 1 - Direito à Vida e à Saúde 26 13 4 43

Eixo 2 - Direito à Liberdade, ao
Respeito e à Dignidade 41 25 13 79

Eixo 3 - Direito à Convivência
Familiar e Comunitária 9 9 3 21

Eixo 4 - Direito à Educação, à
Cultura, ao Esporte e ao Lazer 15 17 12 44

Eixo 5 - Direito à Profissionalização
e à Proteção no Trabalho 4 5 4 13

Eixo 6 - Fortalecimento das
Estruturas do Sistema de Garantia
Direitos da Criança e do Adolescente

29 12 13 54

Total 124 81 49 254

Com a análise dos elementos foram obtidos os seguintes resultados gráficos

por eixo apresentado de forma individual conforme segue:

1.2.1. Eixo 1 - Direito à Vida e à Saúde

Para o Eixo 1 existem um total de 43 metas distribuídas entre os

responsáveis e classificadas de acordo com a execução em 2021. Destas metas,

60,5% (26) das metas foram atingidas, 30,2% (13) foram parcialmente executadas e

9,3% (4) de metas não executadas.
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GRÁFICO 16 - EXECUÇÃO DE METAS EIXO 1

1.2.2. Eixo 2 - Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

Para o Eixo 2 existem um total de 79 metas distribuídas entre os

responsáveis e classificadas de acordo com a execução em 2021. Destas metas,

51,9% (41) das metas foram atingidas, 31,6% (25) foram parcialmente executadas e

16,5% (13) de metas não executadas.
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GRÁFICO 17 - EXECUÇÃO DE METAS EIXO 2

1.2.3. Eixo 3 - Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Para o Eixo 3 existem um total de 21 metas distribuídas entre os

responsáveis e classificadas de acordo com a execução em 2021. Destas metas,

42,9% (9) das metas foram atingidas, 42,9% (9) foram parcialmente executadas e

14,3% (3) de metas não executadas.

GRÁFICO 18 - EXECUÇÃO DE METAS EIXO 3
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1.2.4. Eixo 4 - Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Para o Eixo 4 existem um total de 44 metas distribuídas entre os

responsáveis e classificadas de acordo com a execução em 2021. Destas metas,

34,1% (15) das metas foram atingidas, 38,6% (17) foram parcialmente executadas e

27,3% (12) de metas não executadas.

GRÁFICO 19 - EXECUÇÃO DE METAS EIXO 4

1.2.4. Eixo 5 - Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

Para o Eixo 5 existem um total de 13 metas distribuídas entre os

responsáveis e classificadas de acordo com a execução em 2021. Destas metas,

30,8% (4) das metas foram atingidas, 38,5% (5) foram parcialmente executadas e

30,8% (4) de metas não executadas.
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GRÁFICO 20 - EXECUÇÃO DE METAS EIXO 5

1.2.4. Eixo 6 - Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia Direitos
da Criança e do Adolescente

Para o Eixo 6 existem um total de 54 metas distribuídas entre os

responsáveis e classificadas de acordo com a execução em 2021. Destas metas,

53,7% (29) das metas foram atingidas, 22,2% (12) foram parcialmente executadas e

24,1% (13) de metas não executadas.

GRÁFICO 21 - EXECUÇÃO DE METAS EIXO 6
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme exposto anteriormente, a execução de metas do ano de 2021 se

deu ainda em momento da Pandemia de COVID-19, desta forma observa-se uma

quantidade considerável de metas que não foram executadas devido a esta

questão. Houve ainda aquelas executadas de forma parcial e/ou adaptada devido às

limitações em se realizar ações que envolvam o agrupamento de muitas pessoas ou

ainda outras questões que demandaram maior atenção devido a emergências

sanitárias.

A ausência de um sistema informatizado para a realização do

acompanhamento 2021 também se coloca como obstáculo ao processo, já que a

manutenção, envio e retorno dos instrumentais ocorre de forma manual e com o

auxílio de um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos e de e-mail

institucional. Outro desafio é a falta se deu com a análise das informações, já que

não existe uma metodologia própria para análise dos dados, torna o trabalho mais

complexo na medida em que não há fluxo de planejamento entre os níveis do Plano

de Ação, dificultando o reconhecimento do que se alcançou para a área da criança e

do adolescente para além de tarefas cumpridas.

Foram analisadas para este relatório 254 metas do Plano de Ação, sendo

este o total de metas com previsão de execução em 2021, sendo 19,3% (49) das

metas não foram executadas, 48,8% (121) foram atingidas e 31,9% (81) foram

parcialmente executadas.

Também pode-se observar que muitas metas atingidas ou parcialmente

executadas foram realizadas de forma adaptada por conta da Pandemia de

COVID-19 e da necessidade de distanciamento social que perdurou ainda em 2021,

a exemplo de: formação e capacitações profissionais; seminários; reuniões;

conferência estadual; audiências públicas; produção de materiais orientativos e

campanhas divulgadas de forma digital; lives; dentre outras ações.

Observa-se que para os eixos 1, 6 e 2 houve a execução total da maior parte

das metas, sendo 60% para o eixo 1, 54% para o eixo 6, e 52% para o eixo 2.

Enquanto para os eixos 3, 4 e 5 houve a execução total, ou ao menos parcial, da

maior parte das metas. Em relação ao total para cada eixo, o eixo 5 é o que

apresenta mais metas não executadas, com 31%.
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É importante destacar a importância do processo de acompanhamento

permanente das ações, bem como a necessidade de um técnico ou a composição

de uma equipe por cada responsável que seja capaz de identificar, durante o

andamento das atividades, quais ações necessitam de maiores esforços para serem

executadas. Deste modo, cada responsável pode acompanhar atentamente cada

etapa necessária para a execução das metas, realizando permanentemente

registros acerca do andamento das mesmas.

O constante acompanhamento e o efetivo compromisso no cumprimento das

metas corroboram para a efetivação dos direitos da Criança e do Adolescente no

Estado do Paraná.
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 2021 2022 2023

1

Estruturar a Atenção Primária à 
Saúde para que esta seja 
ordenadora do cuidado, nas 
Redes de Atenção à Saúde

Capacitar, apoiar e orientar os 
técnicos das Regionais de 
Saúde para implantação do 
Programa Nacional de 
Suplementação de Ferro 
(PNSF) junto à Rede Municipal 
de Saúde.

22 Regionais de Saúde com 
técnicos capacitados x Realizado apoio técnico para as 22 RS. x x

Percentual de Regionais de 
Saúde com técnicos 
Capacitados

100% ATINGIDA SESA Promoção de 
Direitos

Capacitar profissionais de 
saúde bucal dos municípios 
para implantarem a 
estratificação de risco em 
Saúde Bucal (SB) para 
crianças e adolescentes

Capacitar profissionais de 
saúde bucal, para 
estratificação de risco em SB, 
de crianças e adolescentes, 
das 22 Regionais de Saúde 
(RS)

x Não executado em 2021, planejamento 
para 2022. x x

Percentual de RS com 
profissionais capacitados para 
estratificação de risco de 
crianças e adolescentes, em 
SB

0 NÃO EXECUTADA

Capacitação pela ESPP está 
em planejamento para o ano 
de 2022 com a proposta de 
abordar o tema estratificação 
de risco em saúde bucal.

SESA Gestão da 
Política

Incentivar profissionais de 
saúde bucal para a utilização 
das Carteiras de Saúde da 
Gestante, da Criança e do 
Adolescente, como instrumento 
para acompanhamento da 
Saúde Bucal.

Fomentar 1 ação anual para 
incentivar a utilização das 
carteiras de saúde para 
acompanhamento da saúde 
bucal de gestantes, crianças e 
adolescentes.

x

Foram realizadas reuniões com as 22 
Regionais de Saúde, abordando a 
utilização pelos profissionais dentistas das 
carteirinhas, foi realizada em outubro uma 
LIVE que também ficou gravada YouTube 
ESPP onde se orientou diretamente os 
profissionais da ponta sobre a utilização 
da carteirinha.

x x Percentual de ação realizada 200,00% ATINGIDA SESA Gestão da 
Política

Sensibilizar os os municípios 
aderidos ao Programa Saúde 
na Escola para desenvolver 
ações de promoção e 
prevenção à saúde, para 
crianças e adolescentes, 
abordando o Risco 
Cardiovascular (Diabetes, 
Hipertensão Arterial Sistêmica, 
Dislipidemia, Obesidade 
infantil, entre outras).

30% dos municípios aderidos 
ao Programa Saúde na Escola 
realizando anualmente as 
ações de promoção da 
alimentação saudável e 
atividade física para crianças e 
adolescentes. (número de 
municípios aderidos - PSE 
anualmente)

x
58,9% dos municípios aderidos ao PSE 
realizaram ações para promoção da 
alimentação saudável e atividade física.

x x

Percentual de municípios 
aderidos ao Programa Saúde 
na Escola que realizaram 
ações de promoção da 
alimentação saudável e 
atividade física para crianças e 
adolescentes.

196,33% ATINGIDA SESA Promoção de 
Direitos

Ampliar a cobertura 
populacional atendida na 
Atenção Primária à Saúde 
(APS) no território.

Ampliar, até 2023, para 77% a 
cobertura populacional 
estimada atendida pelas 
equipes de Atenção Primária 
em Saúde. Linha de Base 
75%.

x

79%. Realizado apoio institucional aos 
municípios quanto ao Programa Mais 
Médicos; Fomentado a discussão entre 
equipes das Regionais de Saúde e 
gestores municipais sobre os princípios e 
diretrizes da Política Nacional da Atenção 
Básica – PNAB, como também sobre 
organização do território, composição das 
equipes da APS em especial à Estratégia 
de Saúde da Família que é a estratégia 
prioritária para expansão, consolidação e 
qualificação da APS, cobertura 
populacional das equipes da APS e 
financiamento federal da APS;  Realizado 
a oficina técnica com os profissionais das 
Regionais de Saúde com o objetivo de 
qualificar os profissionais para que 
possam realizar o apoio institucional junto 
aos municípios com vistas ao 
fortalecimento da APS; Elaborado e 
divulgado a Nota Orientativa nº 02/2021 
que trata das orientações quanto à 
atuação das Equipes Multiprofissionais da 
Atenção Primária à Saúde (APS) no 
contexto da pandemia COVID-19; 
Elaborado e publicado em versão online o 
Manual de Segurança no Cuidado das 
pessoas na Atenção Primária à Saúde.

x x

Percentual de cobertura 
populacional estimada 
atendida pelas equipes de 
Atenção Primária à Saúde

100,00% ATINGIDA SESA
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Incentivar por meio da 
Estratégia do Protagonismo 
Juvenil a integração ente a 
Atenção Primária à Saúde e 
Vigilância em Saúde a fim de 
promover o compartilhamento 
do cuidado para Infecção 
Sexualmente Transmissão 
(IST).

Motivar e apoiar 100% dos 
municípios paranaenses para o 
desenvolvimento de ações de 
prevenção de IST/AIDS, por 
meio da Estratégia do 
Protagonismo Juvenil

x

A estratégia está descetralizada para 
todos os municípios, porém com as 
questões da pandemia, nem todos 
compareceram ás reuniões mensais. A 
estrategia foi amplamente divulgada e 
incentivada para todos os municípios, via 
regional de saúde. 

x x

Percentual de municípios 
paranaenses com a Estratégia 
do Protagonismo Juvenil 
implantada

100,00% ATINGIDA SESA
Participação de 
Crianças e 
Adolescentes

Motivar e apoiar os 399 
municípios paranaenses para a 
adesão ao Programa Saúde na 
Escola (PSE).

85% (339) municípios 
paranaenses aderidos ao 
Programa Saúde na Escola.

x

Realizado apoio técnico para as 22 RS e 
municípios, assim, 98,2% dos municípios 
paranaenses aderiram ao PSE biênio 
2021-2022. 

x x
Percentual de municípios 
paranaenses aderidos ao 
Programa Saúde na Escola

115,52% ATINGIDA SESA, SEED
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 2021 2022 2023

1

Estruturar a Atenção Primária à 
Saúde para que esta seja 
ordenadora do cuidado, nas 
Redes de Atenção à Saúde

Manter o Incentivo Financeiro 
Estadual para municípios – 
sede de CENSEs e Casas de 
Semiliberdade - a fim de 
realizar a àtenção integral em 
saúde aos adolescentes

100% dos municípios-sede de 
CENSEs e Casas de 
Semiliberdade recebendo o 
Incentivo Financeiro Estadual

x Realizado repasse financeiro estadual 
para os 16 municípios-sede. x x

Percentual de municípios sede 
de CENSEs e Casas de 
Semiliberdade recebendo 
Incentivo Financeiro Estadual

100,00% ATINGIDA SESA Gestão da 
Política

Realizar o repasse de incentivo 
de Custeio para a Atenção 
Primária à Saúde nos 
municípios, conforme 
legislação vigente.

Repassar incentivo financeiro 
estadual de custeio para a 
Atenção Primária à Saúde para 
100% dos municípios elegíveis, 
conforme legislação vigente.

x

100%. Realizado o repasse do Incentivo 
Estadual de Custeio à Qualificação da 
APS, com vistas a fortalecer a APS na 
Rede de Atenção à Saúde, como 
ordenadora da rede e coordenadora do 
cuidado, bem como dar maiores 
condições para as equipes 
desenvolverem e promover as ações de 
saúde no seu território de maneira mais 
qualificada, nas competências financeiras 
de janeiro a dezembro de 2021;

x x
Percentual de municípios 
elegíveis, recebendo o repasse 
de investimento de custeio

100,00% ATINGIDA SESA Gestão da 
Política

Implementar o Programa 
Estadual de Bochecho com 
Flúor na Escola

50% de crianças e 
adolescentes, de 6-12 anos, 
que realizam bochecho com 
flúor, semanalmente.

x
Programação para retomada em 2022. Já 
realizada a distribuição para o primeiro 
semestre de 2022.

x x

Percentual de crianças e 
adolescentes de 6 a 12 anos 
que realizam bochecho com 
flúor semanalmente.

0,00% NÃO EXECUTADA

Em função da pandemia, as 
ações coletivas em escolas 
foram suspensas, como 
recomendação do MS. Além do 
fato das aulas terem ficado na 
modalidade remota em grande 
parte do ano. SESA não deixou 
de fornecer sachês de flúor 
para municípios que 
eventualmente solicitaram 
neste período. 

SESA Promoção de 
Direitos

Implementar o Programa 
Nacional de Suplementação de 
Vitamina A (PNSVA), 
considerando critérios técnicos

100% dos municípios aderidos 
ao PNSVA registrando as 
doses administradas no 
sistema de monitoramento.

x
68% dos municípios paranaenses 
aderidos ao PNSVA com registro no 
sistema.

x x

Percentual de  municípios 
aderidos ao PNSVA com 
registro das doses 
administradas no sistema de 
monitoramento.

68,00% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Realizado apoio aos 
municípios no período de 
novas adesões/desligamentos 
do Programa Nacional de 
Suplementação de Vitamina A; 
Realizada capacitação virtual 
sobre o Programa Nacional de 
Suplementação de Ferro e 
Programa Nacional de 
Suplementação de Vitamina A, 
em 29/03/2021, a qual obteve 
906 visualizações; Realizado 
monitoramento semestral 
detalhado das doses 
administradas, percentual de 
alcance das metas e uso do 
sistema de informação de 
ambos os programas. 
Distribuição de cápsulas de 
megadoses de vitamina A de 
100.000 UI e 200.000 UI para 
146 municípios aderidos ao 
PNSVA.

SESA Promoção de 
Direitos

Monitorar a Situação Alimentar 
e Nutricional de crianças e 
adolescentes

90% dos municípios realizando 
o registro de informações do 
estado nutricional de crianças 
e adolescentes no SISVAN

x 99% dos municípios possuem registro no 
SISVAN. x x

Percentual de municípios com 
registro de informações do 
estado nutricional de crianças 
e adolescentes no SISVAN

110,00% ATINGIDA SESA
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 2021 2022 2023

1

Estruturar a Atenção Primária à 
Saúde para que esta seja 
ordenadora do cuidado, nas 
Redes de Atenção à Saúde

Monitorar os municípios no 
acompanhamento dos 
indivíduos e registro das 
condicionalidades de saúde no 
Programa Bolsa Família (PBF)

Atingir 80,5% de 
acompanhamento dos 
indivíduos beneficiários e 
registro das condicionalidades 
de saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF).

x
61,64% de indivíduos beneficíarios do 
PBF com registro das condicionalidades 
de saúde

x x

Percentual de 
acompanhamento dos 
indivíduos beneficiários e 
registro das condicionalidades 
no PBF

76,60% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Realizada duas reuniões 
virtuais em 15/06 e 02/07, em 
parceria com Ministério da 
Saúde e COSEMS, 
respectivamente, para 
apresentação e orientações em 
relação ao capítulo III da 
Portaria nº 894, de 11 de maio 
de 2021, que instituiu recursos 
financeiros de custeio a todos 
os municípios para atenção à 
saúde de crianças e gestantes 
com má nutrição beneficiárias 
do Programa Bolsa Família; 
Realizada reunião virtual no dia 
14/07/2021 com municípios 
prioritários, juntamente com o 
Comitê Estadual Intersetorial 
do Programa Bolsa Família, no 
intuito de aumentar as 
coberturas de 
acompanhamento das 
condicionalidades nos 
municípios com menores 
taxas; Realizado webinário no 
dia 09/08/2021, juntamento 
com o Comitê Estadual 
Intersetorial do Programa 
Bolsa Família, Regionais das 
diversas políticas envolvidas e 
municípios sobre as 
condicionalidades do Programa 
Bolsa Família e retorno da 
obrigatoriedade do registro do 
acompanhamento; Efetuado 
monitoramento quinzenal do 
percentual de cobertura do 
acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do 
Programa Auxílio Brasil, bem 
como orientado a respeito da 
manutenção das 
condicionalidades de saúde no 
Programa Auxílio Brasil em 
relação ao Programa Bolsa 
Família; Realizada capacitação 
intersetorial sobre o Programa 
Auxílio Brasil para os 
municípios das Regionais de 
Pato Branco e Francisco 
Beltrão.

SESA Gestão da 
Política

Promover ações que visem 
garantir a avaliação em Saúde 
Bucal (SB), para crianças e 
adolescentes

Motivar e apoiar 100% dos 
municípios, com adesão ao 
Programa Saúde na Escola, 
para realização de avaliação 
em SB de crianças e 
adolescentes inscritos no PSE

x Em fase final de planejamento. x x

Percentual de municípios com 
PSE que realizaram avaliação 
em SB de crianças e 
Adolescentes

0,00% NÃO EXECUTADA

O MS tinha uma programação 
para em 2021 realizar um 
levantamento epidemiológico 
em todo Brasil, que foi 
postergado para 2022. Esta 
faixa etária estará contemplada 
no projeto que irá iniciar em 
Março findando em Junho 
deste ano, avaliando os 
principais agravos em saúde 
bucal.

SESA Promoção de 
Direitos
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 2021 2022 2023

1

Estruturar a Atenção Primária à 
Saúde para que esta seja 
ordenadora do cuidado, nas 
Redes de Atenção à Saúde

Capacitar e qualificar a rede de 
atenção à saúde, observando 
especificidades e diversidades 
das politicas de equidade

Realizar 1 capacitação anual 
para os técnicos das 22 RS 
quanto ao acesso e qualidade 
dos serviços de saúde

x

No ano 2021 foi realizada a capacitação 
denominada “Dialogando sobre saúde e 
equidade”, desenvolvida em parceria com 
a Escola de Saúde Pública do Paraná 
(ESPPr). Foram realizados 6 encontros 
virtuais entre os meses de julho e 
dezembro de 2021, com duração total de 
17 horas. O público-alvo foi os 
profissionais que atuam nos municípios e 
nas 22 Regionais de Saúde, e demais 
interessados. Nos encontros foram 
discutidas sobre as Políticas de Promoção 
da Equidade em Saúde, mais 
especificamente as seguintes temáticas: 
equidade, migração, pessoas privadas de 
liberdade, população negra, populações 
do campo, da floresta e das águas, povos 
indígenas, população em situação de rua, 
população LGBT e povos ciganos. Os 
eventos ocorreram em tempo real por 
meio do canal do youtube da ESPPr, e os 
conteúdos da capacitação permanecem 
disponíveis na plataforma AVASUS e com 
inscrições abertas para os interessados. 

x x
Percentual de capacitações 
realizadas para os Técnico das 
22 RS

600,00% ATINGIDA SESA Promoção de 
Direitos

2

Fortalecer e qualificar as ações 
de Vigilância em Saúde, em 
todos os municípios 
paranaenses

Apoiar os municípios para a 
realização do 
acompanhamento das crianças 
e adolescentes paranaenses 
vivendo com HIV/Aids

100% dos municípios com SAE 
(Serviço de Atendimento 
Especializado) e/ou CTA 
(Centro de Testagem e 
Aconselhamento), realizando 
acompanhamento

x

41%. No Estado exitem 41 SAE/CTA, mas 
todos participam de uma rede de 
acompanhamento ofertado para esses 
pacientes. Alguns via consórcio de saúde 
e outros via pactuações.

x x
Percentual de municípios com 
SAE e/ou CTA, realizando 
acompanhamento

10,27% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Dos 399 municípios, há 41 
serviços cadastrados como 
especializados, servindo de 
referência para os demais 
municípios. Estes apoiam 
todos os municípios, alguns 
desses via consórcio de saúde.

SESA Gestão da 
Política

Apoiar tecnicamente o Comitê 
de Prevenção de Mortalidade 
Materna e Infantil no âmbito 
Estadual e o Grupo Técnico de 
Agilização e Revisão do Óbito 
– GTARO.

100% dos óbitos maternos e 
infantis investigados. x

Realizado apoio às regionais de Saúde 
facilitando o acesso a todas as 
informações necessárias ao
processo investigatório referente aos 
Maternos, infantis e fetais;
Atualização das fichas de investigação de 
óbito infantil;
Fomentar a realização de entrevista 
domiciliar como complemento do 
processo investigatório dos
óbitos infantis, a ser realizada pela equipe 
da atenção primaria dos municípios;
Qualificação do processo de investigação 
de óbitos maternos, fetais e infantis e 
realização de investigação em tempo
oportuno.
Fortalecimento do GTARO (Grupo de 
Trabalho de Agilização da Investigação de 
Óbito) nas Regionais
de Saúde e do processo de investigação, 
cumprindo o tempo oportuno determinado 
em
legislação.

x x Percentual de óbitos maternos 
e infantis investigados

Materno: 97,6%
Infantil: 87,2%

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

O prazo para conclusão da 
investigação dos óbitos 
Maternos e infantis é de no 
máximo 120 dias, desta forma 
há óbitos que não foram 
investigados por estarem 
dentro do prazo estabelecido 
na Portaria nº72, de 11 de 
janeiro de 2010.

SESA Gestão da 
Política

Apoiar tecnicamente os 
municípios, para a realização 
do acompanhamento das 
gestantes com HIV/AIDS/Sífilis, 
para eliminação da 
Transmissão Vertical de Sífilis 
e HIV

Reduzir o número absoluto de 
crianças com HIV por 
transmissão vertical

x

Não houve casos de crianças com HIV 
por transmissão vertical. Monitoramento 
contínuo, 100% das gestantes em 
acompanhamento fazendo a profilaxia.

x x
Número absoluto de casos 
novos de AIDS em menores de 
cinco anos 

0 ATINGIDA SESA Gestão da 
Política

Reduzir o número absoluto de 
crianças com Sífilis por 
transmissão vertical

x

Redução de 1% em relação ao ano 
anterior. 210 municípios atingiram a meta 
de eliminação da sífilis congênita no 
Estado do Paraná no ano de 2021, 
conforme os critérios estabelecidos.

x x

Número absoluto de casos 
novos de sífilis congênita em 
menores de um ano de idade 
em relação ao ano anterior

785 ATINGIDA SESA Gestão da 
Política
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 2021 2022 2023

2

Fortalecer e qualificar as ações 
de Vigilância em Saúde, em 
todos os municípios 
paranaenses

Alcançar 75% de 
Homogeneidade das 
coberturas vacinais do 
Calendário Básico das 
Crianças até 1 ano de idade, 
no estado do Paraná.

Cobertura vacinal de: 90% 
BCG e Rotavírus, 95% VIP- 
Vacina Inativada Poliomielite, 
Pentavalente (DTP+Hib + Hep 
B), meningocócica C, 
Pneumocócica 10 Valente, 
Febre Amarela e SCR - 
sarampo,caxumba, rubéola.

x

BCG: 75,75%, Rotavíruas: 77,41%, VIP: 
76,15%, Pentavalente (DTP+Hib + Hep 
B): 77,2%, meningocócica C 77, 76%, 
Pneumocócica 10 Valente: 70,35%, Febre 
Amarela: 70,5%: 81,49% SCR - sarampo,
caxumba, rubéola: 81,49%.

x x

Percentual de homogeneidade 
da Cobertura Vacinal 
adequada nos municípios do 
Estrado do Paraná. 
(Numerador: Total das vacinas 
selecionadas que alcançaram 
a cobertura vacinal 
preconizada.
Denominador: 8 vacinas 
selecionadas 
Fator de multiplicação: 100.
Unidade de Medida: 
Percentual.)

0,00% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Fonte: Sistema de Informações 
do Programa Nacional de 
Imunizações, extração em 
07/02/2022. *Dados 
preliminares para o ano de 
2021, banco sujeito a 
alterações uma vez que ainda 
não possuímos todos os dados 
referentes a dezembro de 2021

SESA Promoção de 
Direitos

Garantir a fórmula de 
alimentação infantil para 
crianças, de mães vivendo com 
HIV/Aids

100% das crianças, de mãe 
vivendo com HIV/Aids, 
recebendo fórmula infantil

x
Dispensação de fórmula infantil para as 
crianças nascidas de mãe soro positivo 
em todo o Estado.

x x
Percentual de crianças, filhos 
de mães vivendo com HIV/Aids 
beneficiárias de fórmula infantil

100,00% ATINGIDA SESA Promoção de 
Direitos

Supervisionar as ações do 
Programa Nacional de 
Imunização – PNI/MS, nos 
municípios paranaenses

100% das Regionais de Saúde 
(RS) realizando apoio técnico e 
supervisão do PNI/MS, nos 
municípios da sua área de 
abrangência

x Realizado apoio Técnico nos municípios 
do Paraná x x

Percentual de Regionais de 
Saúde (RS) realizando apoio 
técnico

100,00% ATINGIDA SESA Gestão da 
Política

3

Fortalecer a atenção em saúde 
mental de crianças e 
adolescentes em serviços 
territoriais

Realizar diagnóstico do 
atendimento de crianças e 
adolescentes nos CAPSI 
habilitados

Apresentar um relatório anual 
em 2022 x Percentual de relatório 

apresentado SESA Gestão da 
Política

4

Identificar as demandas de 
atendimento na saúde de 
crianças e adolescentes 
usuárias de alcool e ou drogas

Desenvolver estudos para 
caracterizar perfil de crianças e 
adolescentes usuários de 
alcool e/ou drogas por 
Município, com registro em 
boletins de ocorrência.

Inclusão de todos os Boletins 
de Ocorrência relacionados a 
alcool e outras drogas 
envolvendo crianças e 
adolescentes em estudo de 
caracterização de perfil

x

Confeccionado o Relatório Estatístico 
Criminal nº 001/2022 da Subseção de 

Análise Criminal e Estatística - PM/3 - EM 
- PMPR. O qual levanta o perfil das 

crianças e adolescentes envolvidas com 
álcool ou drogas no sistema BOU. E-

protocolo: 18.493.947-9.

x x

Percentual de Boletins de 
Ocorrência incluidos no estudo, 
em relação ao número total de 
Boletins de Ocorrência de 
crianças e adolescentes 
usuários de alcool e drogas

100% ATINGIDA SESP Gestão da 
Política
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 2021 2022 2023

5
Implantar e implementar a 
Rede da Pessoa com 
Deficiência (PcD)

Capacitar e qualificar a rede de 
atenção à saúde, observando 
especificidades da criança e 
adolescente com deficiência. 

22 RS com técnicos 
capacitadas para o 
atendimento à crianças e 
adolescentes com deficiência.

x

Realizado o monitoramento dos 
estabelecimentos que realizam os testes 
de triagem neonatal –
Teste do Coraçãozinho.
Monitorado o seguimento clínico, por 
intermédio das Regionais de Saúde, das 
crianças que
tiveram o teste do coraçãozinho alterado 
ou que não realizaram o teste.
Mantido o Sistema de monitoramento dos 
testes de triagem neonatal em fase de 
desenvolvimento
e aprimoramento.
Apresentado e pactuado em CIB/PR, 
reunião do dia 24 de fevereiro de 2021, a 
atualização do Plano de Ação Estadual da 
Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa 
com Deficiência do Deliberado 
(Deliberação nº 23/2021).
Capacitação em Puericultura – Triagem 
Neonatal: Formulário de Monitoramento, 
em parceria com a Divisão de Saúde da 
Criança e Adolescente, em 18 de junho 
de 2021, com 626 (seiscentos e vinte e 
seis) visualizações até 26/08/2021.
Capacitação em Puericultura – Manejo de 
uma Criança com Deficiência na Atenção 
Primária à Saúde, em parceria com a 
Divisão de Saúde da Criança e 
Adolescente, em 30 de julho de 2021, 
com 265 (duzentos e sessenta e cinco) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: Infecção por 
SARS-CoV-2 – Introdução e Notas 
Orientativas, em 23 de junho de 2021, 
com 3.106 (três mil, cento e seis) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: Reabilitação 
COVID intra-hospitalar, com foco na 
desospitalização, em 25 de junho de 
2021, com 1.349 (um mil, trezentos e 
quarenta e nove) visualizações até 
26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: Tecnologias 
de Cuidado, em 30 de junho de 2021, 
com 979 (novecentos e setenta e nove) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
médico, em 07 de julho de 2021, com 474 
(quatrocentos e setenta e quatro) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
enfermeiro, em 09 de julho de 2021, com 
414 (quatrocentos e quatorze) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
fisioterapeuta, em 14 de julho de 2021, 
com 664 (seiscentos e sessenta e quatro) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
fonoaudiólogo e odontólogo, em 21 de 
julho de 2021, com 689 (seiscentos e 
oitenta e nove) visualizações até 
26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
nutricionista e farmacêutico, em 28 de 
julho de 2021, com 509 (quinhentos e 
nove) visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
educador físico e terapeuta ocupacional, 
em 04 de agosto de 2021, com 137 (cento 
e trinta e sete) visualizações até 
26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
psicólogo e assistente social, em 06 de 
agosto de 2021, com 267 (duzentos e 
sessenta e sete) visualizações até 
26/08/2021.
Reunião com as 22 Regionais de Saúde 
referente a construção dos Planos de 
Ação Municipal de Saúde da Pessoa com 
Deficiência, objetivando a implementação 
da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa 
com Deficiência.  
Resolução SESA Nº 870/2021 que institui 
o Incentivo Financeiro de Investimento e 
Custeio para Aquisição de Equipamentos 
de Reabilitação multiprofissional, para a 
Rede de Atenção da Linha de Cuidado à 
Saúde da Pessoa com Deficiência do 
Estado do Paraná e Reabilitação da 
Síndrome Pós-COVID-19 na modalidade 
Fundo a Fundo. 
Oficina de Qualificação dos Pontos da 
Rede de Atenção da Linha de Cuidado à 
Saúde da Pessoa com Deficiência do 
Estado Paraná, com objetivo de qualificar 
o cuidado em saúde das pessoas com 
deficiência no âmbito da Linha de 
Cuidado à Saúde da Pessoa com 
Deficiência da Rede de Atenção do 
Estado do Paraná (PR).

x x

Percentual de RS com 
capacitações para o 
atendimento de crianças e 
adolescentes com deficiência.

100,00% ATINGIDA SESA Gestão de 
Política
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Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO
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PARCIALMENTE OU NÃO 
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NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 2021 2022 2023

5
Implantar e implementar a 
Rede da Pessoa com 
Deficiência (PcD)

Qualificar a rede de serviços 
de atendimento ambulatorial 
em reabilitação nas regiões de 
saúde do Estado do Paraná

Capacitar as 4 Macrorregiões 
de saúde, buscando a 
intervenção precoce, qualidade 
de atendimento e acesso à 
criança e adolescente com 
deficiência.

x

Realizado o monitoramento dos 
estabelecimentos que realizam os testes 
de triagem neonatal –
Teste do Coraçãozinho.
Monitorado o seguimento clínico, por 
intermédio das Regionais de Saúde, das 
crianças que
tiveram o teste do coraçãozinho alterado 
ou que não realizaram o teste.
Mantido o Sistema de monitoramento dos 
testes de triagem neonatal em fase de 
desenvolvimento
e aprimoramento.
Apresentado e pactuado em CIB/PR, 
reunião do dia 24 de fevereiro de 2021, a 
atualização do Plano de Ação Estadual da 
Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa 
com Deficiência do Deliberado 
(Deliberação nº 23/2021).
Capacitação em Puericultura – Triagem 
Neonatal: Formulário de Monitoramento, 
em parceria com a Divisão de Saúde da 
Criança e Adolescente, em 18 de junho 
de 2021, com 626 (seiscentos e vinte e 
seis) visualizações até 26/08/2021.
Capacitação em Puericultura – Manejo de 
uma Criança com Deficiência na Atenção 
Primária à Saúde, em parceria com a 
Divisão de Saúde da Criança e 
Adolescente, em 30 de julho de 2021, 
com 265 (duzentos e sessenta e cinco) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: Infecção por 
SARS-CoV-2 – Introdução e Notas 
Orientativas, em 23 de junho de 2021, 
com 3.106 (três mil, cento e seis) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: Reabilitação 
COVID intra-hospitalar, com foco na 
desospitalização, em 25 de junho de 
2021, com 1.349 (um mil, trezentos e 
quarenta e nove) visualizações até 
26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: Tecnologias 
de Cuidado, em 30 de junho de 2021, 
com 979 (novecentos e setenta e nove) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
médico, em 07 de julho de 2021, com 474 
(quatrocentos e setenta e quatro) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
enfermeiro, em 09 de julho de 2021, com 
414 (quatrocentos e quatorze) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
fisioterapeuta, em 14 de julho de 2021, 
com 664 (seiscentos e sessenta e quatro) 
visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
fonoaudiólogo e odontólogo, em 21 de 
julho de 2021, com 689 (seiscentos e 
oitenta e nove) visualizações até 
26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
nutricionista e farmacêutico, em 28 de 
julho de 2021, com 509 (quinhentos e 
nove) visualizações até 26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
educador físico e terapeuta ocupacional, 
em 04 de agosto de 2021, com 137 (cento 
e trinta e sete) visualizações até 
26/08/2021.
Capacitação multiprofissional em 
Reabilitação Pós-COVID-19: na visão do 
psicólogo e assistente social, em 06 de 
agosto de 2021, com 267 (duzentos e 
sessenta e sete) visualizações até 
26/08/2021.
Reunião com as 22 Regionais de Saúde 
referente a construção dos Planos de 
Ação Municipal de Saúde da Pessoa com 
Deficiência, objetivando a implementação 
da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa 
com Deficiência.  
Resolução SESA Nº 870/2021 que institui 
o Incentivo Financeiro de Investimento e 
Custeio para Aquisição de Equipamentos 
de Reabilitação multiprofissional, para a 
Rede de Atenção da Linha de Cuidado à 
Saúde da Pessoa com Deficiência do 
Estado do Paraná e Reabilitação da 
Síndrome Pós-COVID-19 na modalidade 
Fundo a Fundo. 
Oficina de Qualificação dos Pontos da 
Rede de Atenção da Linha de Cuidado à 
Saúde da Pessoa com Deficiência do 
Estado Paraná, com objetivo de qualificar 
o cuidado em saúde das pessoas com 
deficiência no âmbito da Linha de 
Cuidado à Saúde da Pessoa com 
Deficiência da Rede de Atenção do 
Estado do Paraná (PR).

x x Percentual de Macrorregiões 
com CER implantado 100,00% ATINGIDA

O indicador aprovado possui o 
texto: "Percentual de 
macrorregiões capacitadas." 
Assim, nossa resposta está 
correlacionada com a 
capacitação e não 
implantação.

SESA
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 2021 2022 2023

6
Implantar e implementar a 
Rede de Atenção à Saúde 
Mental

Capacitar profissionais de 
saúde educação, assistência 
social e segurança para 
implantação e implementação 
de ações/estratégias 
intersetoriais para a prevenção 
ao uso e abuso de álcool e 
outras drogas destinadas à 
crianças, adolescentes e suas 
famílias.

Capacitar 1 profissional de 
cada área de 32 municípios 
priorizados pela Deliberação 
do CEDCA 109/2017 
(totalizando 128 profissionais).

x

220 profissionais capacitados, sendo dos 
programas: Elos: 81 inscritos e 41 
certificados. Programa #Tamojunto: 63 
inscritos e 26 certificados. Programa 
Famílias Fortes: 76 inscritos e 33 
certificados. Os profissionais certificados 
estão aptos a capacitar os professores 
das escolas escolhidas.

x x Percentual de profissionais 
capacitados 156,00% ATINGIDA SESA Gestão da 

Política

7

Organizar atenção materno-
infantil, qualificando o cuidado 
nas ações do pré-natal, parto, 
puerpério e nos dois primeiros 
anos de vida das crianças, em 
todo o Estado do Paraná.

Ampliar as ações de incentivo 
ao Aleitamento Materno

80% das crianças até seis 
meses de idade, cadastradas 
no sistema de informação 
vigente, com aleitamento 
materno exclusivo

x
De acordo com o sistema vigente, 52% 
das crianças até os seis meses de idade 
estão em aleitamento materno exclusivo.

x x

Percentual de crianças 
menores de seis meses, 
cadastradas no sistema de 
informação vigente, com 
aleitamento materno exclusivo

65,00% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Realizado reuniões técnicas 
com regionais de saúde para 
estimular a discussão sobre 
aleitamento materno. Lives 
sobre a temática e 
aprersentação no Conselho 
Estadual de saúde. Durante as 
capacitações da EAAB aborda-
se a importância do registro no 
sistema.

SESA Promoção de 
Direitos

Garantir o funcionamento da 
Rede Materno-infantil em todo 
o Estado

Reduzir a Taxa de Mortalidade 
Infantil (TMI) no Estado do 
Paraná para 9,9 até 2023.

x

TMI = 9,6.
Apoio para as regionais de Saúde 
facilitando o acesso a todas as 
informações necessárias ao processo 
investigatório referente aos óbitos infantis;
Atualização das fichas de investigação de 
óbito infantil;
Fomentado a realização de entrevista 
domiciliar como complemento do 
processo investigatório dos óbitos infantis, 
a ser realizada pela equipe da atenção 
primaria dos municípios; 
Qualificação do processo de investigação 
de óbitos infantis e realizar a investigação 
em tempo oportuno;
Elaboração de documento com 
orientações sobre os critérios de 
investigação e o processo investigatório 
dos óbitos infantis a ser realizado pelos 
municípios, Regionais de Saúde e nível 
central da SESA. Material este 
encaminhado às Regionais de Saúde 
juntamente com o Manual de Vigilância do 
Óbito Infantil e Fetal e o Manual de 
Preenchimento da Investigação de Óbito 
Infantil;
Realização de levantamento e análise das 
investigações dos óbitos infantis do ano 
de 2020 por município e Regional de 
Saúde;
Realização de reuniões com as Regionais 
de Saúde para discussão e orientação 
sobre o processo investigatório, 
apresentação de dados referentes às 
investigações, por município e Regional 
de Saúde e esclarecimento sobre as 
inconsistências encontradas no Sistema 
de Informação sobre Mortalidade;
Apresentação e discussão sobre os dados 
de mortalidade infantil relacionados às 
STORCH + Z e HIV (sífilis, toxoplasmose, 
rubéola, citomegalovírus, hepatite, zika 
vírus e HIV) no Comitê Estadual de 
Investigação das STORCH+Z e HIV;
Apresentação mensal dos dados de 
mortalidade infantil nas reuniões da 
Câmara Técnica de Saúde da Mulher; 
Apresentação dos dados de mortalidade 
infantil na reunião da Câmara Técnica da 
Comissão IntergestoresBipartite CIB-PR.

x x

Taxa de Mortalidade Infantil 
TMI
(Número de óbitos de crianças 
menores de um ano / número 
de
nascidos vivos x 1.000).

103,00% ATINGIDA SESA Promoção de 
Direitos
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EIXO 1 - DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 2021 2022 2023

7

Organizar atenção materno-
infantil, qualificando o cuidado 
nas ações do pré-natal, parto, 
puerpério e nos dois primeiros 
anos de vida das crianças, em 
todo o Estado do Paraná.

Garantir o funcionamento da 
Rede Materno-infantil em todo 
o Estado

Reduzir a Razão da 
Mortalidade Materna (RMM) no 
Estado do Paraná para 37,03 
até 2023.

x

RMM= 120,3.
 Monitorado mensalmente as 
investigações dos óbitos maternos;
Fortalecimento da Vigilância 
Epidemiológica do Óbito materno e o 
Grupo Técnico de Agilização e Revisão 
do Óbitos (GTARO) das Regionais de 
Saúde e respeitar o tempo oportuno de 
investigação dos óbitos maternos;
Em prol de orientar as equipes da 
epidemiologia das regionais de saúde e 
municípios, foram realizadas capacitações 
sobre codificação, processo investigativo 
dos OM e inconsistências no Sistema de 
Informação sobre Mortalidade;
Atualização da ficha de investigação 
estadual de óbito materno, com objetivo 
de facilitar o processo, reunindo todas as 
informações primordiais em um único 
instrumento;

x x

Razão da Mortalidade Materna 
RMM
(Número de óbitos 
maternos/número
de nascidos vivos x 100.000).

0 NÃO EXECUTADA

Com a pandemia da COVID-19 
a Razão de Mortalidade 
Materna em 2021 foi 
fortemente impactada devido 
as gestantes possuirem maior 
risco de morte por COVID-19 
em ralação a população geral. 
Com o acesso das gestantes a 
vacina, houve importante 
redução nesse indicador.

SESA Promoção de 
Direitos

Implantar o telessaúde para 
apoiar os profissionais das 
equipes de atenção primária.

Implantar até 2023 o 
telessaúde nas 4 
macrorregiões do Estado.

x x
Número de núcleos de 
Telessaúde implantados no 
Estado.

SESA Promoção de 
Direitos

Implantar e implementar a 
Atenção Humanizada ao 
Recém-Nascido de Baixo Peso

Motivar, apoiar e capacitar 
Hospitais/Maternidades de Alto 
Risco e Risco Intermediário, 
das 22 regionais de Saúde, 
inseridos na Linha de Cuidado 
Materno Infantil, para atenção 
ao RN de Baixo-Peso, por 
meio da Estratégia Método 
Canguru.

x

Foi programada a capacitação presencial 
por parte do estado, porém não foi 
possível realizar devido a COVID-19. 
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde 
lançou um curso na modalidade online 
para sensibilização da estratégia. 
Realizamos a divulgação via e-mail para 
todas as Regionais de Saúde e hospitais.

x x

Percentual de Regionais de 
Saúde com Hospitais/ 
Maternidades de Alto Risco e 
Risco Intermediário, com 
profissionais de saúde 
capacitados para implantação 
do Método Canguru

31,81% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Há técnicos capacitados nas 
RS: 1,2,3,7,10,15,17 SESA Promoção de 

Direitos

Implantar e implementar a 
Estratégia Amamenta e 
Alimenta Brasil

Apoiar e capacitar profissionais 
da rede primária à saúde dos 
municípios das 22 Regionais 
de Saúde do Paraná, para 
multiplicar a oficina da 
Estratégia Amamenta e 
Alimenta Brasil, para os 
municípios de sua abrangência

x

Foi realizada a divulgação do módulo 1 do 
curso de formação de tutores da 
estratégia Amamenta e Alimenta Brasil 
disponível na plataforma UNASUS, assim 
como a divulgação das inscrições para a 
primeira turma do módulo 2 que teve seu 
início dia 23/08/21;
Foram realizadas reuniões com 
representantes do Ministério da Saúde, 
Divisão da Criança e do Adolescente e 
Divisão de Promoção da Alimentação 
Saudável e Atividade Física dos estados 
do PR, SC e RS, para tratar da Portaria 
GM/MS nº 3.297/2020, que destinou 
incentivo financeiro de custeio para as 
ações de promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno e alimentação 
complementar adequada e saudável para 
crianças menores de dois anos de idade 
no âmbito da Estratégia Amamenta e 
Alimenta Brasil (EAAB), na Atenção 
Primária à Saúde.

x x
Percentual de Regionais de 
Saúde com técnicos 
capacitados

100% ATINGIDA SESA Promoção de 
Direitos
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Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO
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DIRETRIZES 
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7

Organizar atenção materno-
infantil, qualificando o cuidado 
nas ações do pré-natal, parto, 
puerpério e nos dois primeiros 
anos de vida das crianças, em 
todo o Estado do Paraná.

Capacitar e qualificar a 
atenção à Gestantes e 
crianças até os 2 anos de vida 
conforme Linha de Atenção 
Materno Infantil.

Fomentar 1 ação semestral 
para incentivar e qualificar a 
atenção à Gestantes e 
crianças até os 2 anos de vida 
conforme Linha de Atenção 
Materno Infantil.

x

Desenvolvido o Projeto de Educação 
Permanente “Terça Tece Linha” e 
"Capacitação em Puericultura", com o 
objetivo de alinhar as informações 
relacionadas à Linha de Cuidado Materno 
Infantil. Os encontros são periódicos, com 
agenda anual prevista e temas a serem 
definidos conforme prioridade, via 
plataforma de videoconferência online 
(YouTube-Espppr virtual), direcionados 
aos profissionais que compõe a equipe de 
saúde, com acesso ao vivo e posterior à 
atividade, realizado 39 lives durante 2021;
Acompanhado a 3ª turma do Curso de 
Residência em Enfermagem Obstétrica da 
ESPP – PR (com 5 novos alunos), que 
dentre as áreas de prática passam pela 
Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da 
SESA;
Reuniões de discussão a respeito do Near 
Miss Materno;
Realização de evento em parceria com o 
Conselho Regional de Medicina sobre 
Prescrição de Vacinas contra COVID-19: 
As Últimas Evidências – 17/08; 
Discussão de Casos de Gestantes e 
Puérperas com COVID-19 em conjunto 
com o Ministério da Saúde: Maio: 04, 18 e 
25/05; Junho: 09, 16, 30/06 e; Julho: 07, 
14, 21/07;
Reunião de orientação para o 
monitoramento de gestantes e puérperas 
para utilização do teste Rápido COVID-19 
nas portas de entrada hospitalares;
Reunião com a 2ª,3ª e 21ª RS e Hospital 
do Rocio para implementação de 
Protocolo de atenção à gestante com 
acretismo placentário;
16/06 Reunião de avaliação das 
Discussões de Caso de COVID -19 em 
gestantes e puérperas da região Sul com 
o Ministério da Saúde e Fiocruz;
01,02 e 03/09 - II Seminário Integrado de 
Qualidade e Segurança do Paciente da 
SESA, com enfoque em gestantes, 
puérperas e Recém-nascidos;
07/09 - Realização de palestra com a 
temática educação sexual e reprodutiva 
no SESC – Curitiba;
03 e 17/11, 01 e 08/12 – Capacitação 
referente a Linha de Cuidado Materno 
Infantil com a 16ª regional de Saúde;
Apoiado o Núcleo de Atenção à Medicina 
Fetal do Complexo Hospitalar do 
Trabalhador -CHT na atividade com 
regulação de casos via TFD (Atenção 
Ambulatorial Especializada e Regionais 
de Saúde);
Realizadas reuniões com as Regionais de 
Saúde e os serviços potenciais, buscando 
ampliação dos pontos de assistências às 
más formações fetais;
Aquisição de oito ultrassonografias de alta 
resolução para subsidiar o serviço das 
equipes de apoio à medicina fetal;
Aquisição de torre de vídeo a ser utilizada 
no núcleo de medicina fetal do Complexo 
Hospital do trabalhador;
Reabertura de licitação para compra de 
demais equipamentos para medicina fetal;

x x Percentual de municípios 
participantes 100% ATINGIDA SESA Promoção de 

Direitos
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EXECUÇÃO
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NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 2021 2022 2023

7

Organizar atenção materno-
infantil, qualificando o cuidado 
nas ações do pré-natal, parto, 
puerpério e nos dois primeiros 
anos de vida das crianças, em 
todo o Estado do Paraná.

Implantar e implementar a 
Estratégia Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança

100% das Regionais de Saúde 
com hospitais habilitados na 
Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança

x
O estado do Paraná possui 21 hospitais 
habilitados, distribuídos em 11 regionais 
de saúde.

x x
Percentual de RS com 
Estabelecimentos de Saúde 
habilitados como IHAC.

50% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Realizado reuniões com 
hospitais da 2ª, 6ª e 15ª 
Regional de Saúde para 
habilitação de novos hospitais, 
entretanto, devido à pandemia 
não foi possível avançar no 
processo de habilitação.

SESA Promoção de 
Direitos

Implantar e implementar a 
Estratégia Mulher 
Trabalhadora que Amamenta

Motivar, apoiar e capacitar 
técnicos, das 22 Regionais de 
Saúde do Paraná, para 
multiplicar a Estratégia Mulher 
Trabalhadora que Amamenta, 
para os municípios da sua área 
de abrangência

x
O estado do Paraná possui 8 RS com 
tutores na estrategia, em 2021 não foram 
realizadas formações de tutores.

x x Percentual de RS com técnicos 
capacitados 36,36% PARCIALMENTE 

EXECUTADA

Há técnicos capacitados nas 
RS: 2, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 
20.

SESA Promoção de 
Direitos

Realizar os testes de triagem 
neonatal com o objetivo de 
prevenir às deficiências e 
realizar intervenção precoce

100% dos RN com acesso 
para realização do Teste da 
Orelhinha (emissão otoacústica 
evocada, para diagnóstico 
precoce de problemas 
auditivos)

x

Implantado o Sistema de Triagem 
Neonatal, que tem como objetivo 
monitorar a realização e seguimento 
clínico dos testes de cunho obrigatório no 
Estado do Paraná: Teste de Emissão 
Otoacústica Evocadas (Teste da 
Orelhinha).
Implantado o Kibana com painel 
específico do Sistema de Triagem 
Neonatal, possibilitando as Regionais de 
Saúde monitoramento e emissão de 
relatórios relacionados a realização do 
Teste de Emissão Otoacústica Evocadas 
(Teste da Orelhinha) e seguimento clínico.
Realizado o monitoramento dos 
estabelecimentos que realizam os testes 
de triagem neonatal – Teste de Emissão 
Otoacústica Evocadas (Teste da 
Orelhinha) com orientação formalizada 
por meio do Ofício Circular nº 23/2021 – 
DVSCA/COAS/DAV/SESA, de 04 de 
agosto de 2021.

x x
Percentual de nascidos vivos 
que realizaram o teste de 
emissão otoacústica evocada

77,22% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Realizado lives e reuniões 
técnicas para estimular a 
realização da triagem neonatal.

SESA Promoção de 
Direitos

100% dos RN com acesso 
para realização do Teste do 
Olhinho (teste do reflexo 
vermelho, para diagnóstico 
precoce de alterações visuais)

x

Implantado o Sistema de Triagem 
Neonatal, que tem como objetivo 
monitorar a realização e seguimento 
clínico dos testes de cunho obrigatório no 
Estado do Paraná: Teste do Olhinho.
Implantado o Kibana com painel 
específico do Sistema de Triagem 
Neonatal, possibilitando as Regionais de 
Saúde monitoramento e emissão de 
relatórios relacionados a realização do 
Teste do Olhinho e seguimento clínico.
Realizado o monitoramento dos 
estabelecimentos que realizam os testes 
de triagem neonatal – Teste do Olhinho, 
com orientação formalizada por meio do 
Ofício Circular nº 23/2021 – 
DVSCA/COAS/DAV/SESA, de 04 de 
agosto de 2021.

x x
Percentual de nascidos vivos 
que realizaram o teste do 
reflexo vermelho

87,61% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Realizado lives e reuniões 
técnicas para estimular a 
realização da triagem neonatal.

SESA Promoção de 
Direitos
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7

Organizar atenção materno-
infantil, qualificando o cuidado 
nas ações do pré-natal, parto, 
puerpério e nos dois primeiros 
anos de vida das crianças, em 
todo o Estado do Paraná.

Realizar os testes de triagem 
neonatal com o objetivo de 
prevenir às deficiências e 
realizar intervenção precoce

100% dos RN com acesso 
para realização do Teste do 
Pezinho (diagnóstico precoce 
de 6 doenças congênitas)

x

Implantado o Sistema de Triagem 
Neonatal, que tem como objetivo 
monitorar a realização e seguimento 
clínico dos testes de cunho obrigatório no 
Estado do Paraná: Teste do Pezinho.
Implantado o Kibana com painel 
específico do Sistema de Triagem 
Neonatal, possibilitando as Regionais de 
Saúde monitoramento e emissão de 
relatórios relacionados a realização do 
Teste do Pezinho e seguimento clínico.
Realizado o monitoramento dos 
estabelecimentos que realizam os testes 
de triagem neonatal – Teste do Pezinho 
com orientação formalizada por meio do 
Ofício Circular nº 23/2021 – 
DVSCA/COAS/DAV/SESA, de 04 de 
agosto de 2021.
Monitorado o seguimento clínico, por 
intermédio da FEPE e Regionais de 
Saúde, das crianças que necessitam 
realizar o reteste em decorrência de 
resultado alterado ou erro na coleta ou 
complemento da coleta ou que não 
realizaram o teste. 

x x
Percentual de nascidos vivos 
que realizaram o teste do 
pezinho

100,00% ATINGIDA SESA Promoção de 
Direitos

Sensibilizar e apoiar os 
gestores dos hospitais 
contratualizados à Linha de 
Cuidado Materno Infantil para a 
implementação e/ou ampliação 
de leitos de unidade de terapia 
intensiva - UTI e unidade de 
cuidados intermediários - 
UCIN, conforme parâmetros da 
Portaria Ministerial nº 
930/2012.

Fomentar 1 ação semestral, 
por regional de saúde, para 
incentivar e apoiar a 
implementação e/ou ampliação  
de leitos de unidade de terapia 
intensiva - UTI e unidade de 
cuidados intermediários - 
UCIN, conforme parâmetros da 
Portaria Ministerial nº 
930/2012, a qual preve 2 (dois) 
leitos em unidade de terapia 
intensiva - UTIN e 3 (três) em 
unidade de cuidados 
intermediários - UCIN, para 
cada 1000 nascidos vivos.

x

Foi programada a capacitação presencial 
por parte do estado, porém não foi 
possível realizar devido a COVID-19. 
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde 
lançou um curso na modalidade online 
para sensibilização da estratégia. 
Realizamos a divulgação via e-mail para 
todas as Regionais de Saúde e hospitais.
Durante as capacitações de educação 
contínada, abordou-se a temática, bem 
como nas reuniões com as regionais de 
saúde.

x x Percentual de ação realizada. 100% ATINGIDA SESA
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Melhorar o acesso e a 
qualidade das ações e serviços 
de atenção materno-infantil, 
observando as especificidades 
e diversidades, tais como: 
pessoas com deficiência, 
populações indígena e negra, 
privadas de liberdade, e 
quilombolas

85% de RN de mães com 7 ou 
mais consultas de pré-natal x

Realizado educação contínuada para a 
capatação, inicio precoce e qualificação 
do pré-natal.

x x
Percentual de RN de mães 
com 7 ou mais consultas de 
Pré-natal

100,30% ATINGIDA SESA
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Promover ações que visem 
garantir o leite humano para 
crianças de risco, investindo na 
ampliação e melhoria dos 
Bancos de Leite Humano 
(BLH) e dos Postos de Coleta 
de Leite Humano (PCLH), 
conforme a necessidade

100% das Regionais de Saúde 
com serviços de Banco de 
Leite Humano até 2023.

x

Realizada a implantação de 1 Banco de 
Leite Humano na 12ª Regional de Saúde 
– Umuarama. Realizado live para 
estimular a doação de leite humano, e 
reunião com a referência estadual de 
bancos de leite humano para discutir 
outras ações que incentivam e estimulam 
a doação de leite humano, bem como 
reunião com a 19ªRS para discutir sobre a 
implantação de um Banco de Leite 
Humano em Santo Antônio da Platina. 
Além disso, em processo de licitação a 
aquisição de equipamentos para 
renovação do Parque Tecnológico dos 
Bancos de Leite Humano já existentes, 
bem como para a implantação de três 
novos Bancos de Leite Humano.

x x
Percentual de RS com Banco 
de Leite Humano e/ou Posto 
de Coleta de Leite Humano.

54,54% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Está em processo de licitação 
a aquisição de equipamentos 
para renovação do Parque 
Tecnológico dos Postos de 
Coleta de Leite Humano já 
existentes.

SESA Promoção de 
Direitos

8

Estruturar um mapeamento 
genético de desempenho 
esportivo para detecção de 
talentos

Analisar a distribuição de 
polimorfismos genéticos 
relacionados ao desempenho 
de esportivo em crianças e 
adolescentes participantes de 
diferentes modalidades dos 
Jogos Oficiais do Paraná - 
Jogos Escolares - programa de 
iniciação esportiva.

Coletar amostras de 
polimorfismo ACTN3 - Alfa 
Actinina 3 e ECA - Enzima 
Constritora da Angiotensina de 
aproximadamente 1500 
crianças e adolescentes para 
correlaciona-las às 
características de desempenho 
de habilidades esportivas.

x Número de amostras coletadas SEED Promoção de 
Direitos
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8

Estruturar um mapeamento 
genético de desempenho 
esportivo para detecção de 
talentos

Analisar a distribuição de 
polimorfismos genéticos 
relacionados ao desempenho 
de esportivo em crianças e 
adolescentes participantes de 
diferentes modalidades dos 
Jogos Oficiais do Paraná - 
Jogos Escolares - programa de 
iniciação esportiva. Produção de dois artigos 

científicos até 2023 x Número de artigos científicos 
produzidos SEED Promoção de 

Direitos

9

Garantir os direitos humanos 
de crianças e adolescentes no 
âmbito da Segurança Alimentar 
e Nutricional em especial na 
garantia da saúde e apoio a 
entidades socioassistenciais

Aquisição de alimentos da 
agricultura familiar, 
promovendo a inclusão 
produtiva e de renda dos 
agricultores com Declaração 
de Aptidão ao Pronaf - DAP A, 
B, A/C e doação simultânea 
para as entidades sócio-
assistenciais

Atender 270.000 crianças e 
adolescentes de 0 a 14 anos 
até 2023

x

Crianças e adolescentes foram atendidos 
pelo Programa Compra Direta por 
intermédio da rede socioassintencial do 
Paraná

x x

Número de crianças e 
adolescentes atendidos em 
serviços socioassistenciais que 
recebem produtos da 
agricultura familiar.

84 mil crianças e adolescentes 
atendidos na rede 
socioassistencial do Paraná 
em 2021

ATINGIDA SEAB Promoção de 
Direitos

10

Melhoria nas condições de 
saúde e de vida das crianças, 
por meio da distribuição 
gratuita de leite

Distribuição diária, gratuita, de 
um litro de leite por criança de 
6 a 36 meses

Atender, em média, 110.000 
crianças por dia, de 6 a 36 
meses. 

x

Apesar das dificuldades orçamentárias, o 
Programa Leite das Crianças atendeu a 
todos os beneficiários cadastrados e os 
novos beneficários inseridos em 2021

x x
Média de crianças de 6 a 36 
meses atendidas com o leite 
diariamente

102.250 crianças atendidas 
diariamente pelo PLC ao longo 
de 2021

ATINGIDA SEAB Promoção de 
Direitos

11

Sensibilizar crianças e 
adolescentes quanto aos riscos 
do uso de drogas, buscando 
evitar o cometimento de atos 
infracionais relacionados ao 
uso destas substâncias

Continuar com os programas 
de prevenção ao uso indevido 
de substâncias entorpecentes 
(Programa Educacional de 
Resistência as Drogas – 
PROERD e ações Do Núcleo 
Estadual de Políticas sobre 
Drogas/SESP.)

Programas em execução, 
atendendo todas as demandas x

O Programa Educacional de Resistência 
as Drogas  - PROERD, atuou em 250 

municípios, formando 11.258 alunos em  
529 turmas do 5º ano.

x x Percentual de demanda 
atendida. aproximadamente 100.000 PARCIALMENTE 

EXECUTADA

Em virtude do COVID 19 e as 
suas complicações e restrições 
nas escolas, foi realizado 
apenas um único ciclo de 
atendimento, sendo que 
normalmente são realizados 3 
(três) ciclos. Com isso, muitos 
instrutores foram remanejados 
e desenvolveram outras 
atividades.

SESP Promoção de 
Direitos

12

Investigar e Propor ações 
integradas para a proteção à 
criança e ao adolescente na 
área de prevenção ao uso de 
drogas

Desenvolver análise 
diagnóstica estadual de boas 
práticas na área de prevenção 
ao uso de drogas por crianças 
e adolescentes e levantamento 
de sugestões para o mesmo 
fim, junto às 22 Comissões 
Regionais de Enfrentamento às 
Violências contra crianças e 
adolescentes.

Realizar dois Estudos 
Diagnósticos (boas práticas e 
sugestões de prevenção ao 
uso de drogas por crianças e 
adolescentes), até 2023.

x x
Percentual de Diagnósticos 
Realizados junto às Comissões 
Regionais 

SEJUF Gestão de 
Política
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Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
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2021 2022 2023

1

Assessorar as gestões 
municipais nas ações do 
CadÚnico e do Programa 
Bolsa Família (PBF) visando o 
aumento no  acompanhamento 
do cumprimento das 
condicionalidades do PBF

Acompanhar e apoiar 
tecnicamente os municípios, 
em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação, quanto 
ao acompanhamento da 
frequência escolar de crianças 
e adolescentes das famílias do 
Programa Bolsa Família

Assessorar 100% dos 
municípios para o crescente 
aumento da taxa de 
acompanhamento da 
frequência escolar das 
crianças e adolescentes das 
famílias inclusas no Programa 
Bolsa Família (399 municípios)

x

100% municípios 
assessorados por meio dos ER 
da SEJUF e Núcleos de 
Educação da SEED 

x x

Percentual de municípios com 
média anual da taxa 
acompanhamernto da 
frequência escolar acima de 
0,9

100% ATINGIDA SEJUF
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Assessorar os municípios para 
o  registro  do 
acompanhamento das 
condicionalidades do PBF e 
atualização cadastral

Assessorar 100% dos 
municípios para o cumprimento 
das ações de 
acompanhamento das 
condicionalidades do PBF e 
atualização cadastral (399 
municípios)

x

100% municípios 
assessorados por meio dos ER 
da SEJUF e Núcleos de 
Educação da SEED 

x x Percentual de municípios 
assessorados 100% ATINGIDA SEJUF Gestão de 

Política

Acompanhar e apoiar 
tecnicamente os municípios, 
em parceria com a Secretaria 
Estadual da Saúde, quanto ao 
acompanhamento da agenda 
da saúde das famílias do 
Programa Bolsa Família

Assessorar 100% dos 
municípios para o crescente 
aumento da taxa de 
acompanhamento da agenda 
da saúde das famílias inclusas 
no Programa Bolsa Família 
(399 municípios)

x

100% municípios 
assessorados por meio dos ER 
da SEJUF e Núcleos de 
Educação da SEED 

x x

Percentual de municípios com 
média anual da taxa 
acompanhamento da agenda 
de saúde acima de 0,80

100% ATINGIDA SEJUF Gestão de 
Política

Ofertar vagas de capacitações 
aos municípios referentes ao 
Cadastro Único e  Programa 
Bolsa Família.

Ofertar vagas de capacitação 
no período de 3 anos os 
profissionais envolvidos no 
Cadastro Único e no Programa 
Bolsa Família de 100% dos 
municípios 

x

Duas turmas de capacitação 
de entrevistadores - total de 39 
municípios na Turma 1 e 16 
municípios na Turma 2

x x
Percentual de municípios com 
vagas ofertadas em 
capacitação

55 municípios capacitados. 
13,78%

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

A parcialidade se deve ao fato 
de que nem todas as 
capacitações ocorrem no 
mesmo ano.E ainda, a 
necessidade de eventos 
ocorrerem somente online 
diminuiu a adesão de alguns 
municípios.

SEJUF Gestão de 
Política

2

Subsidiar programas e projetos 
voltados à atenção a crianças 
e adolescentes em situação de 
rua.

Elaborar estudos acerca de 
crianças e adolescentes em 
situação de rua para subsidiar 
a implementação de políticas 
públicas 

Sensibilizar os municípios 
cofinanciados pelo FEAS (20 
municípios FONTE: 
SEJUF/DAS 2021) para 
atenção a população em 
situação de rua para 
cadastramento de dados nos 
instrumentos de gestão acerca 
de crianças e adolescentes em 
situação de rua; 

x
Em razão da falta de equipe 
técnica não foi possível a 
realização das sensibilizações. 

x x Percentual dos municípios 
sensibilizados; 0 NÃO EXECUTADA

Em razão da falta de equipe 
técnica não foi possível a 
realização das sensibilizações. 

SEJUF
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Disponibilizar anualmente os 
dados acerca de crianças e 
adolescentes em situação de 
rua, com base em dados dos 
instrumentos de gestão do 
SUAS dos municípios 
cofinanciados pelo FEAS (20 
municípios FONTE: 
SEJUF/DAS 2021)

x

Um estudo realizado em 2021. 
disponível em https://www.
justica.pr.gov.
br/sites/default/arquivos_restrit
os/files/documento/2021-
07/levantamento_psr_2021_fin
al.pdf

x x Percentual de estudos 
disponibilizados 100% ATINGIDA SEJUF

Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

3

Conhecer a realidade da 
efetivação dos direitos 
fundamentais de crianças e 
adolescentes de comunidades 
tradicionais existentes no 
Paraná, visando subsidiar a 
elaboração de políticas 
públicas

Registrar no Sistema de 
Medida Sócioeducativa (SMS) 
se o adolescente pertence à 
comunidade tradicional com a 
devida identificação 

Alterar os programas/sistemas 
de cadastros geridos pela 
SEJU que comportem as 
inclusões

x

O Sistema Informatizado de 
medidas socioeducativas 
encontra-se implementado 
para a indicaçã de adolescente 
indigenas as demais 
comunidades tradicionais serã 
incluídas gradativamente junto 
ao SMS. Destaca-se que a 
ordem de implementação de 
funcionalidades seguem 
critérios de prioridade. 

Cadastros/Sistemas 
atualizados com a inclusão dos 
campos para registros

Em 2021 foram atendidos 17 
adolescentes indigenas o 
perfaz 0,9% do total de 
atendidos no ano de 2021. As 
demais comunidades 
tradicionais serã incluídas 
gradativamente junto ao SMS. 
Destaca-se que a ordem de 
implementação de 
funcionalidades seguem 
critérios de prioridade. 

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Em 2021 foram atendidos 17 
adolescentes indigenas o 
perfaz 0,9% do total de 
atendidos no ano de 2021. As 
demais comunidades 
tradicionais serã incluídas 
gradativamente junto ao SMS. 
Destaca-se que a ordem de 
implementação de 
funcionalidades seguem 
critérios de prioridade. 

SEJUF Gestão de 
Política

4

Conhecer a realidade e 
acompanhar a evolução dos 
dados, visando aprimorar as 
ações no enfrentamento às 
violências contra crianças e 
adolescentes

Produzir estudos sobre as 
piores formas de trabalho 
infantil no Paraná.

1 estudo produzido até 2023 x Número de estudo realizado. SEJUF Gestão de 
Política
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4

Conhecer a realidade e 
acompanhar a evolução dos 
dados, visando aprimorar as 
ações no enfrentamento às 
violências contra crianças e 
adolescentes

Caracterização e análise das 
situações de violências contra 
crianças e adolescentes a 
partir dos dados oficiais do 
Governo do Estado 
disponibilizados, com a 
construção de séries históricas

Produzir 02 relatórios x
Construção da plataforma para 
obtenção de forma integrada 
dos dados.

x Percental de relatórios 
apresentados

Construção da plataforma para 
obtenção de forma integrada 
dos dados.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

A Assinatura do “Termo de 
cooperação do serviço 
integrado para recebimento e
monitoramento das denúncias 
de violência e crimes contra 
crianças e adolescentes
no Paraná”, concretizada no 
ano de 2021, auxiliará para a 
emissão dos relátorios de 
análise dos dados oficiais do 
Estado, haja vista que esta 
sistema compila dados de 
todos os órgãos e instituições 
estaduais que trabalham, direta 
ou indiretamente, com crianças 
e adolescente.

SEJUF

Gestão de 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Realizar e/ou Coordenar 
estudos e pesquisas sobre as 
principais violências contra 
crianças e adolescentes, 
identificando causas, fatores 
de vulnerabilidade, tipos de 
violência, incidência de tipos 
de violência georreferenciada, 
perfil das vítimas e dos autores 
de violência.

Realizar 1 processo de estudo 
e pesquisa x x Percentual de estudo 

realizado. SEJUF

Gestão de 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Realizar pesquisa para 
identificar e caracterizar a 
exploração sexual de crianças 
e adolescentes.

Uma Pesquisa que identifique 
o perfil da exploração sexual 
de crianças e adolescentes 
com base no mapeamento dos 
pontos vulneráveis à 
exploração sexual de crianças 
e adolescentes nas rodovias 
federais, no Estado do Paraná.

x Número de pesquisas 
realizadas. SEJUF

Gestão de 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Uma pesquisa que identifique o 
perfil da exploração sexual de 
crianças e adolescentes no 
contexto urbano, no Estado do 
Paraná.

x Número de pesquisas 
realizadas. SEJUF

Gestão de 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Levantar e consolidar dados 
em fontes oficiais, mapeando o 
número de crianças e 
adolescentes ocupados no 
mercado de trabalho

Publicar Mapa do Trabalho 
Infantil com atualização dos 
dados com as informações 
divulgadas em fontes oficiais.

x Mapa do Trabalho Infantil 
publicado. SEJUF Gestão de 

Política

Analisar dados estatísticos 
preexistentes, relacionados a 
exploração sexual no contexto 
de turismo

Coletar e analisar dados 
preexistentes em até duas 
fontes secundárias com vistas 
ao Turismo

x

Foram utilizados dados 
reportados pelo sistema de 
denúncias (181) da Secretaria 
de Estado de Segurança 
Pública e dados sistematizados 
no Painel de Dados da 
Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos. As informações 
obtidas referentes aos de 2020 
e 2021 compuseram a cartilha 
elaborada.

x x Dados preexistentes coletados 
e analisados 100% ATINGIDA - SEDEST Gestão da 

Política

5

Dar condições para a melhoria 
do atendimento ofertado à 
crianças e adolescentes com 
deficiências e transtornos 
mentais nas entidades 
governamentais e não 
governamentais

Apoiar, através de 
cofinanciamento, as entidades 
que atuam no atendimento 
direto a crianças e 
adolescentes com deficiência e 
transtornos mentais, mediante 
apresentação de projetos

Cofinanciar 50 entidades a 
cada ano. x

Não houveram repasses de 
resursos no ano de 2021 para 

o confinanciamento das 
entidades.

 x x Atender 100% da meta 
estabelecida 0 NÃO EXECUTADA Não houve respasse de 

recursos  no ano de 2021 SEJUF

Gestão de 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

6

Identificar tipologias de 
violência e violação de direitos 
contra crianças e adolescentes 
com deficiência; seus agentes, 
fatores de risco e 
vulnerabilidade.

Sistematizar e qualificar dados 
obtidos por meio dos 
encaminhamentos e 
monitoramentos de denúncias, 
levantar e coletar dados 
faltantes.

Realizar 1 (uma ) pesquisas no 
âmbito da prevenção, proteção 
, atendimento e 
responsabilização de crimes 
contra a criança e o 
adolescente com deficiência, 
até 2023

x
Percentual  da pesquisa 
realizada.
 

SEJUF Gestão de 
Política
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6

Identificar tipologias de 
violência e violação de direitos 
contra crianças e adolescentes 
com deficiência; seus agentes, 
fatores de risco e 
vulnerabilidade.

Sistematizar e qualificar dados 
obtidos por meio dos 
encaminhamentos e 
monitoramentos de denúncias, 
levantar e coletar dados 
faltantes.

Realizar  anualmente o 
mapeamento situacional 
georreferenciado e abrangente 
da violência contra criança e 
adolescente com deficiência no 
Estado do Paraná

x

Foi realizado pelo 
Departamento de Politicas para 
a Pessoa com Deficiência um 
mapeamento georreferenciado 
e por mesoregião, possibitando 
a identificação dos municipios 
com mais registro de 
denúncias, tipos de violencia, 
sexo e idade. 

x x Publicidade dos resultados 100% (à publicar) ATINGIDA SEJUF Gestão de 
Política

7

Estruturar sistema de 
encaminhamento e 
monitoramento de denúncia 
contra crianças e adolescentes 
com deficiência

Estabelecimento de fluxos 
internos e externos com as 
Redes de Proteção Municipais 
para encaminhamentos e 
devolutivas das denúncias 
registradas nos canais Disque 
181 e Disque 100.                             

Fluxo de acompanhamento das 
denúncias estabelecido com as 
redes de proteção nos 399 
municípios até 2023

x 61 municipios com fluxo 
estabelecido em 2021. x x Número de municípios com 

fluxo estabelecido. 61 PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Pelos dados coletados das 
denuncias encaminhadas e 
orientados aos municipios pelo 
estabelecimento de fluxo de 
rede de atendimento, no ano 
de 2021, foi constatado que 61 
municipios ja estão com fluxo 
estabelecidos.

SEJUF
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

 Realizar diagnóstico 
situacional das redes de 
proteção municipais e suas 
formas de atendimento aos 
casos de violência contra 
criança e adolescente com 
deficiência, até 2023

x Percentual de diagnóstico 
realizado SEJUF

Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Realizar uma ação anual para 
divulgar e fomentar a utilização 
dos canais de denúncia em 
todo o Estado. 

x

Foi realizada ações por meio 
de divulgação e canais de 
comunicação da SEJUF, 
porém devido a pandemia não 
foi possivel realizar uma ação 
ampliada. 

x x Número de municípios com 
fluxo estabelecido. 399 ATINGIDA SEJUF

Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

8

Fortalecer a rede de proteção 
da infância e adolescência, por 
meio de ações de 
conscientização que visem a 
erradicação do trabalho infantil

Fomentar a inclusão do tema 
do Trabalho Infantil nas 
capacitações de Conselheiros 
Tutelares, Conselheiros 
Municipais dos Direitos da 
Crianças e dos Adolescentes, 
e demais estruturas do 
Sistema de Garantia de 
Direitos.

Garantir que o tema do 
Trabalho Infantil esteja incluído 
em, pelo menos, 01 ação por 
ano

x

Foi incluido no Webinar 
trabalho infantil na internet em 
alusão ao Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho Infantil. 
Além da realização da ação 
realizada em Curitiba com o 
teatro de adolescentes na XV 
sobre o combate ao trabalho 
infantil.

x x
Percentual de ação com o 
tema Trabalho Infantil 
realizadas por ano

200% ATINGIDA SEJUF Gestão de 
Política

9

Estruturar e fortalecer a rede 
de instituições que devem 
desenvolver ações de 
erradicação e proteção da 
infância e adolescência e 
fortalecimento da organização, 
monitorando e avaliando os 
programas, projetos, 
benefícios, serviços e Ações 
contra o trabalho infantil

Acompanhar, monitorar e 
assessorar os municípios em 
relação ao AEPETI (Ações 
Estratégicas do Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil)

Acompanhar e monitorar os 
municípios elegíveis com 
recursos federais. (56 
municípios. Fonte: SIMPETI)

x
Acompanhamento realizado de 
forma continuana pela 
DAS/DPSE

x x
Percentual de municípios 
acompanhados e 
assessorados

100% ATINGIDA SEJUF

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Promover cursos de 
capacitação para profissionais 
que atuam para erradicação do 
trabalho infantil

Realizar, pelo menos, 1 
capacitação a cada 2 anos 
com representação de 100% 
dos municípios prioritários – 
maiores índices de Trabalho 
Infantil do Paraná (56 
municípios. Fonte: SIMPETI)

x

Capacitação Curso da Fortis 
on line como uma das 
temáticas o trabalho infantil 
inciado em setembro de 2021.
Live alusiva ao dia de Comante 
ao Trabalho Infantil

x

Quantidade de capacitações 
realizadas

2 capacitações ofertadas ATINGIDA SEJUF Gestão de 
PolíticaPercentual de municípios nas 

capacitações
Sensibilizar os municípios 
sobre a necessidade de 
previsão orçamentária de 
ações de combate às 
violências contra crianças e 
adolescentes

Sensibilização dos 399 
municípios do Estado do 
Parana.

x

Elaboração de Informação 
Técnica a respeito da 
execução dos recursos 
federais do AEPETI, 
encaminhada aos 50 
municípios cofinanciados.

x x Percentual de municípios 
sensibilizados 14% PARCIALMENTE 

EXECUTADA
Impactado pela pandemia 
COVID 19 SEJUF Gestão de 

Política
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10

Estruturar e fortalecer as 
comissões de enfrentamento à 
violência contra crianças e 
adolescentes

Cofinanciar ações para 
enfrentamento à violência em 
âmbito estadual e municipal, 
inclusive na implementação da 
Lei nº13431/2017.

Cofinanciar, ao menos, 1 ação 
anual x

DPCA: Redição da Campanha 
Não Engula o Choro. (videos e 
autorização de uso do material 
gráfico). Edital Geral lilnha 7- 
Enfrentamento á situação de 
violências.

DEJU: Blitz Educativa, nos 24
municípios contemplados por 
Escritórios Regionais do 
Estado do Paraná, alusivo ao
Dia Nacional de Enfrentamento 
Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e
Adolescentes - Estimativa de 
1.500. Assinatura e publicação 
do Decreto Estadual 8.116, o 
qual regulamenta a Lei
Federal nº 13.431 de 04 de 
abril de 2017, que estabelece o 
sistema de garantia de
direitos da criança e do 
adolescente vítima ou 
testemunha de violência

x x Percentual de ações 
confinanciadas 100% ATINGIDA SEJUF Gestão da 

Pollítica

Promover encontros estaduais 
e regionais periódicos de 
fortalecimento das ações 
intersetoriais, criando espaços 
para troca de experiências

1 reunião ampliada estadual e 
1 reunião regional por ano, 
conforme planejamento da 
FORTIS.

x

Jornada “Justiça Social e os 
Direitos da Infância no Paraná 
– Moderação Técnica:
Sílvio Jardim, Jacqueline 
Monteiro e Tatiani Macarini, 
nesta ordem. Estimativa de
3.000 visualizações no canal 
do Youtube da SEJUF. ” – Dias 
22, 24 e 26 de março
de 2021. 2ª Reunião 
Extraordinária para tratar de 
ações do Programa 
RECONECTE Paraná -
Dia Mundial da Internet 
Segura. Reunião Extraordinária 
da FORTIS – Semana 
Nacional de Prevenção de 
Gravidez
na Adolescência – do dia 01 a 
08 de fevereiro de 2021 – 
Estimativa de 5.000
visualizações pelo canal do 
Youtube da SEJUF. Webinar 
Justiça Social no Paraná, 
alusão ao Dia Mundial da 
Justiça Social –-
Estimativa de 270 
visualizações pelo canal do 
Youtube da SEED. Webinar 
"Rede de Proteção em Tempos 
de Pandemia" organizado pelo 
DEJU. -
Estimativa 1.974 visualizações 
pelo canal do Youtube da 
SEJUF. 4ª Reunião 
Extraordinária FORTIS - “A 
infância e a adolescência na 
dimensão
protetiva da política de 
prevenção ao uso de drogas 
no Paraná.” - Estimativa 1.011
visualizações pelo canal do 
Youtube da SEJUF.

x x
Percentual de reuniões 
ampliadas de reuniões 
regionais.

Realização de 1 evento. ATINGIDA SEJUF Gestão da 
Pollítica

Realizar 
congresso/seminário/simpósio 
anualmente, presencial e à 
distância,  sobre prevenção e 
enfrentamento às violências 
contra crianças e 
adolescentes, possibilitando a 
participação de profissionais da 
mídia.

Realizar um evento por ano, 
podendo ser Congresso, 
Simpósio ou Seminário.

x

3º Simpósio Paranaense 
Intersetorial de Proteção à 
Criança e Ao Adolescente -
Temporada Maio FORTIS, com 
54 palestrantes de 26 
instituições – Todas terças e
quintas (dias 04, 06, 11, 13, 20, 
25 e 27) do mês maio de 2021. 
– Estimativa de
2.170 visualizações/dia no 
canal do Youtube da SEJUF, 
totalizando cerca de
14.700 visualizações.

x x

Percentual de 
Congressos/Seminários/Simpó
sios realizados Realização de 1 evento. ATINGIDA SEJUF Gestão da 

Pollítica
Quantidade de participantes
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Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

11

Fomentar a implantação de 
ações voltadas a orientação e 
atendimento às pessoas que 
cometem violência contra 
crianças e adolescentes

Cofinanciar e capacitar os 
municípios e organizações não 
governamentais para 
implantação e implementação 
de ações especializadas 
voltadas a orientação e 
atendimento às pessoas que 
cometem violência contra 
crianças e adolescentes

Realizar ações, no mínimo, nos 
na metrópole, nos 17 
municípios de grande porte e 
nos 14 de médio porte.

x 0 x x Percentual de municípios com 
ações realizadas 0 NÃO EXECUTADA

Não tivemos tempo habil em 
realizar a ação, considerando 

que esta foi designada ao 
DEJU apenas no 2 semestre 

de 2021.

SEJUF
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Ofertar incentivo financeiro aos 
municípios para o 
desenvolvimento de ações de 
enfrentamento às violências 
contra crianças e 
adolescentes.

x x Número de municípios 
incentivados SEJUF

Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

12
Fomentar ações intersetoriais 
junto às Comunidades 
Tradicionais e Indígenas

Articular ações que priorizem o 
fornecimento de água tratada e 
esgoto em comunidades 
indígenas e tradicionais, em 
especial quilombolas

Articular ao menos 01 ação 
voltada ao fornecimento de 
água tratada e esgoto

x Número de ações articuladas SEJUF Gestão da 
Política

Cofinanciar Projetos de 
Entidades da Sociedade Civil e 
ou Órgãos Governamentais, 
voltados às crianças e 
adolescentes e suas famílias 
pertencentes a comunidades 
tradicionais

01 Projeto cofinanciado por 
ano x

Em processo de criação de 
parceria com o Piá na 
Capoeira 

x Número de projetos 
cofinanciados ainda sem crianças atendidas PARCIALMENTE 

EXECUTADA

em processo de criação de 
parceria com o Piá na 
Capoeira 

SEJUF Gestão da 
Política

Produzir estudos sobre a 
realidade social das crianças e 
adolescentes de comunidades 
tradicionais e indígenas com 
base em fontes de dados 
oficiais e levantamentos in loco

Realizar 01 estudo e mantê-lo 
atualizado, até 2023 x Percentual de estudos 

disponibilizados SEJUF Gestão da 
Política

13

Fortalecer os municípios para o 
acompanhamento 
especializado de crianças e 
adolescentes em situações de 
Violência e suas famílias

Cofinanciamento de estruturas 
e dos serviços de média 
complexidade executados nos 
CREAS

Construção de 08 CREAS x Número de CREAS 
construídos SEJUF Gestão de 

Políticas
Ofertar cofinanciamento aos 
municípios elegíveis com 
serviços da média 
complexidade, de acordo com 
critérios pactuados e 
aprovados pela Comissão 
Intergestores Bipartite – CIB e 
CEAS, por serviço e/ou 
município. (Fonte: 23 
municípios elegíveis para o 
PPAS III)

x Oferta de cofinanciamento a 
100% dos municípios elegíveis x x

Percentual de municípios 
pactuados e aprovados pela 
CIB/ CEAS que foram 
ofertados cofinanciamento/ 
Municípios elegíveis

46 municípios são elegíveis ao 
cofinanciamento do FEAS, com 
previsão de repasse regular e 
automático para oferta de 
serviços socioassistencial de 
média complexidade, sendo 
eles: Centro Dia, Abordagem 
Social,  PPAS II e PPAS III

ATINGIDA SEJUF Gestão de 
Políticas

14

Fortalecer políticas públicas de 
garantia de proteção aos 
direitos humanos de crianças e 
adolescentes dentro do 
ambiente escolar

Capacitar profissionais das 
escolas indígenas, lideranças e 
comunidades indígenas sobre 
a questão da violência contra 
crianças e adolescentes 
indígenas através de cursos 
e/ou seminários sobre: o 
amparo legal que protege a 
criança e/ou adolescente, em 
especial, os indígenas e 
diferentes formas de violências

Realizar no mínimo 2 
capacitações ao ano para 
profissionais das escolas e 
indígenas das comunidades

x

em decorrência da COVID19 
aulas e atividades nas escolas 
ficaram com dificuldades 
conhecidas. 

x x Percentual de capacitações 0,00% NÃO EXECUTADA

em decorrência da COVID19 
aulas e atividades nas escolas 
ficaram com dificuldades 
conhecidas. 

SEJUF Gestão da 
Política

Divulgação dos canais de 
denúncia em relação às 
situações de risco e violência

Divulgação dos canais de 
denúncia em todas as 
unidades escolares da rede 
estadual

x
Todas as instituições tem 
conhecimento dos canais de 
denúncia.

x x Percentual de unidades cientes 
dos canais de denúncia. 100% ATINGIDA SEED

Promoção de 
Direitos, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Fomentar discussões relativas 
à prevenção e enfrentamento 
as violências, preconceito, 
discriminações, racismo e uso 
de substâncias psicoativas, por 
meio de seminários, palestras 
e grupos de trabalho, 
contribuindo para a redução 
dos índices de violência, 
preconceito, discriminação e 
uso de substâncias psicoativas 
no âmbito escolar

Realizar seminários, palestras 
e grupos de trabalho realizados 
sobre prevenção e 
enfrentamento às violências, 
preconceito, discriminações e 
uso de substâncias psicoativas 
em todas as unidades 
escolares da rede estadual

x 1º e 2º seminários Foco na 
Frequência/ Equipe multi 18 mil x x Número de profissionais que 

participaram das atividades 95% ATINGIDA SEED
Proteção e 
Defesa de 
Direitps
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Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO
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EIXO 
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NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

14

Fortalecer políticas públicas de 
garantia de proteção aos 
direitos humanos de crianças e 
adolescentes dentro do 
ambiente escolar

Promover ações de prevenção 
e enfrentamento às 
manifestações das violências 
no ambiente escolar

Redução das manifestações de 
violências no ambiente escolar, 
via registros do Sistema 
Estadual da Rede da Proteção 
de Proteção - SERP.

x
 Não estava previsto dotação 
orçamentária em função do 
período pandêmico Covid 19.

x x Número de notificações das 
violências ocorridas 0 NÃO EXECUTADA

Não estava previsto dotação 
orçamentária em função do 
período pandêmico Covid -19.

SEED Promoção de 
Direitos

15

Garantir estrutura para o 
atendimento adequado aos 
adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa 
privativa ou restritiva de 
liberdade, bem como qualificar 
o atendimento prestado

Ampliar a oferta de vagas para 
medidas de restrição de 
liberdade, através da 
construção de Casas de 
Semiliberdade

Ampliação em 72 vagas, até o 
ano 2023 x

No ano de 2019 foram criadas 
18 vagas com a inauguração 
da Casa de Semiliberdade de 
Toledo.
Em 2022 está prevista a 
inauguração da Casa de 
Semiliberdade Feminina de 
Curitiba, ampliando as vagas 
de 7 para 18 adolescentes. A 
Sejuf está em negociação com 
a Prefeitura de Maringá para 
continuidade da obra da Casa 
de Semiliberdade naquela 
cidade. A Prefeitura Municipal 
de Telêmaco Borba fez a 
doação do terreno para 
construção da Semiliberdade, 
o qual  está em processo de 
escrituração.

x x Percentual de vagas 
ampliadas. 25,00% PARCIALMENTE 

EXECUTADA

A Casa de Semiliberdade 
Feminina de Curitiba teve a 
obra iniciada, e a de Maringá 
está suspensa pois foi 
embargada pela Prefeitura 
Municipal em virtude de 
protestos de moradores,  por 
não aceitarem a instalação da 
mesma no bairro residencial. 

SEJUF Gestão da 
Política

Ampliar Equipe Técnica para 
qualificar o atendimento 
prestado, conforme 
estabelecido no SINASE

Contratar 118 profissionais 
para as unidades 
socioeducativas

x

 A contratação de profissionais 
por concurso público foi 
solicitada pelo Departamento 
de Atendimento 
Socioeducativo no  início de 
2019 para suprir todo deficit 
funcional existente no sistema 
socioeducativo, abarcando as 
unidades que serão 
inauguradas em 2022. Para 
contratação de Agentes de 
Segurança Socioeducativos, 
tramita o protocolo  n° 
15.517.534-6, solicitando o 
concurso público e o protocolo 
nº 18.098.042-3, solicitando a 
contratação por meio de 
Processo Seletivo Simplificado, 
até que seja possível a 
contratação de Agentes de 
Segurança Socioeducativos via 
Concurso Público. O concurso 
Sejuf PR, regido pelo Edita  
oferta 69 vagas para carreiras 
de saúde, de nível 
médio/técnico e superior. As 
funções desejadas serão 
técnico de enfermagem, 
enfermeiro, médico, 
odontólogo, psicólogo e 
terapeuta ocupacional.  

x x Percentual de servidores 
contratados 0% NÃO EXECUTADA

Não foi atingido a meta em 
função das medidas  de 
restrição para enfrentamento à 
COVID-19. As negociações 
para autorização 
governamental  para 
autorização do concurso 
também não avançaram face 
as medidas de contenção de 
despesas, para enfrentamento 
da COVID-19. Em todos os 
despachos emitidos pela 
SEFA, no referido protocolo, a 
manifestação foi no  sentido de 
que não há qualquer margem 
orçamentária para atender aos 
pleitos, e que as 
suplementações para atender 
o déficit da folha de pagamento 
no  presente exercício serão 
realizadas  em momento 
oportuno, conforme 
disponibilidade orçamentária 
que  acompanhará o efetivo 
ingresso de receitas. 
Considerando a urgência  da 
contratação dos profissionais 
solicitados para repor o déficit 
de pessoal das Unidades 
Socioeducativas, este 
Departamento está 
diligenciando na busca outras 
alternativas para compor o 
orçamento do Estado visando 
a viabilização do pleito.

SEJUF Gestão da 
Política
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15

Garantir estrutura para o 
atendimento adequado aos 
adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa 
privativa ou restritiva de 
liberdade, bem como qualificar 
o atendimento prestado

Capacitar os agentes públicos 
da socioeducação na questão 
étnica racial

Ofertar capacitação para 100% 
dos servidores. x

A temática esteve presente na 
capacitação continuada, 
ofertada para todos os 
servidores e realizada entre 
setembro e dezembro de 2021. 
Não há elementos 
administrativos para impor a 
participação obrigatória. O 
tema também esteve inserido 
nas ações dos meses da 
abolição (maio) e da 
consciência negra (novembro) 
por meio do Projeto Cidadania 
em Foco (material enviado 
mensalmente as Unidades 
para desenvolvimento de 
ações de cidadania), bem 
como nas palestras virtuais 
realizadas pelos Censes de 
Londrina II e Fazenda Rio 
Grande 

x x Percentual de servidores 
capacitados 79,78% PARCIALMENTE 

EXECUTADA

Foram contabilizados as 
participações dos/das 
servidores/as em todas as 
capacitações ofertadas. 
Quanto ao projeto Cidadania 
em Foco não é possível o 
registro quantitativo de 
participação, uma vez que o 
projeto constitui-se em material 
impresso e orientativo para 
todas as Unidades. Também 
se faz necessário apontar que 
a meta (ofertar capacitação) 
diverge do indicador 
(percentual de servidores 
capacitados). Não há 
elementos administrativos para 
impor a participação obrigatória 
dos servidores, o DEASE 
apenas pode ofertar para 
todos.

SEJUF

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Capacitar os agentes públicos 
da socioeducação sobre as 
questões de violência 
psicológica: racial, sexual e de 
gênero

Ofertar capacitação para 100% 
dos servidores. x

A temática esteve presente na 
capacitação continuada, 
ofertada para todos os 
servidores realizada entre 
setembro e dezembro de 2021, 
na capacitação em segurança 

x x Percentual de servidores 
capacitados 79,78% PARCIALMENTE 

EXECUTADA

Foram contabilizados as 
participações dos/das 
servidores/as em todas as 
capacitações ofertadas. 
Quanto ao projeto Cidadania 
em Foco não é possível o 
registro quantitativo de 
participação, uma vez que o 
projeto constitui-se em material 
impresso e orientativo para 
todas as Unidades. Também 
se faz necessário apontar que 
a meta (ofertar capacitação) 
diverge do indicador 
(percentual de servidores 
capacitados). Não há 
elementos administrativos para 
impor a participação obrigatória 
dos servidores, o DEASE 
apenas pode ofertar para 
todos.

SEJUF

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Proporcionar formação 
continuada aos servidores 
atuantes na
Socioeducação

100% dos servidores 
capacitados, recebendo no 
mínimo, um curso a cada 2 
anos

x

Em 2021 foram realizadas as 
reuniões de acompanhamento 
das equipes técnicas das 
Unidades Socioeducativas com 
o objetivo de qualificação do 
atendimento socioeducativo; a 
formação continuada online, a 
capacitação em segurança 
(com formato híbrido - online e 
presencial a ser realizado em 
2022), as palestras 
direcionadas a classes 
profissionais específicas e que 
compõem as equipes das 
Unidades (enfermagem, 
psicologia, serviço social, 
terapia ocupacional), bem 
como a capacitação para 
novos servidores, as 
capacitações específicas das 
regras sanitárias para 
prevenção ao COVID - 19. 

x x Percentual de servidores 
capacitados 79,78% PARCIALMENTE 

EXECUTADA

Não há elementos 
administrativos para impor a 
participação obrigatória dos 
servidores, o DEASE apenas 
pode ofertar para todos.

SEJUF Gestão da 
Política
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2021 2022 2023

15

Garantir estrutura para o 
atendimento adequado aos 
adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa 
privativa ou restritiva de 
liberdade, bem como qualificar 
o atendimento prestado

Realizar adequações 
estruturais nos Centros de 
Socioeducação e Casas de 
Semiliberdade

100% das unidades com 
estrutura física adequada aos 
padrões do SINASE

x

Obras de reforma e melhorias 
foram realizadas nas Unidades 
Socioeducativas:  CENSE 
Cascavel 1, CENSE São 
Francisco, CENSE Maringá, 
CENSE São José dos Pinhais, 
CENSE Curitiba, CENSE 
Fazenda Rio Grande, CENSE 
Cascavel 2, Londrina 2 e 
CENSE Foz do Iguaçu. 

x x Percentual de Unidades com 
estrutura física adequada 57,14% PARCIALMENTE 

EXECUTADA

O DEASE está em busca de 
recursos orçamentários para 
conseguir adequar as 
estruturas físicas das Unidades 
ao padrão SINASE.

SEJUF Gestão da 
Política

16

Promover autonomia das 
famílias em alta 
vulnerabilidade, implicando na 
efetivação da dignidade das 
crianças e dos adolescentes

Realizar ações socioeducativas 
relacionadas ao plantio, cultivo 
e reaproveitamento dos 
alimentos às famílias 
residentes no meio rural nos 
municípios do Estado.

90% de famílias em alta 
vulnerabilidade dos municípios 
prioritários, com plano de ação 
elaborado e residentes no meio 
rural, participando das 
atividades socioeducativas e 
de inclusão produtiva.

x

Famílias dos municípios 
prioritários plenamente 
atendidas pelos técnicos do 
IDR Emater. No entanto, 
devido a pandemia, as 
atividades socioeducativas 
ainda não foram realizadas em 
todos os municípios. 

x x

Número de famílias do meio 
rural com Plano de Ação 
pactuado em relação ao 
número de famílias do meio 
rural acompanhadas 

80% de famílias atendidas, 
sendo 1.921 famílias atendidas 
em 133 municípios

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Em virtude da pandemia, dos 
156 municípios definidos como 
prioritários, foram atendidos 
133 municípios com suas 
famílias do meio rural 
devidamente acompanhadas.

SEAB Promoção de 
Direitos

Viabilizar, de forma gratuita, a 
documentação civil  de 1a via 
para crianças e adolescentes 
e, nos casos de 2a vias de RG 
para crianças e adolescentes 
em situação de alta 
vulnerabilidade encaminhadas 
pelos CRAS,  isenções 
fornecidas em lei ou em 
parceria a eventos de 
cidadania. 

Atender 100%  da demanda. x

Atendimento de todas crianças 
e adolescentes que 

compareceram e requisitaram 
seu documento de identidade 
na forma descrita na coluna D.

x x
Número de crianças e 
adolescentes atendidas de 
forma gratuita.

125.631 ATINGIDA SESP Promoção dos 
Direitos

Capacitar os atores envolvidos 
no atendimento às famílias 
acompanhadas pela 
metodologia de 
acompanhamento intersetorial

2 capacitações por ano x Realização de capacitação por 
videoconferência x x Número de capacitações 

realizadas 300% ATINGIDA SEJUF Gestão da 
Política

Realizar a transferência 
complementar de renda direta 
às famílias com crianças e 
adolescentes, conforme 
legislação estadual

100% das famílias com 
crianças e adolescentes, que 
cumprem os critérios da 
legislação estadual de 
transferência de renda.

x

Concessão de benefício 
mensal por meio de 
pagamento direto às famílias 
em complementação ao 
beneficio de transferencia de 
renda federal

x x

Percentual de famílias com 
crianças e adolescentes que 
atendem os critérios previstos 
na legislação estadual de 
transferência de renda

55% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Por motivos de limite 
orçamentário, não foi possível 
efetuar o pagamento de todas 
as famílias com crianças e 
adolescentes  dentro dos 
critérios. Das 45.680 familias 
com crianças e adolescentes 
no perfil, 25.188 foram 
beneficiadas. Porém se 
observarmos do número de 
beneficiários da folha de 
pagamentos (26.227 famílias), 
96% das famílias possuem 
crianças e adolescentes. 

SEJUF Promoção de 
Direitos

Estimular a criação de 
empreendimentos de economia 
solidária (cooperativas de 
trabalho, cooperativas sociais, 
fundações e associações) para 
promover a inclusão da família 
dos socioeducandos, e 
adolescentes e jovens 
egressos do atendimento 
Socioeducativo.

Realizar reuniões com atores 
do SGD e sociedade civil para  
estudos de viabilidade para 
implementação

x

Foi realizada uma reunião com 
o TRT, MPT, TJ, MP e DEASE 
na qual foi discutida 
possibilidade de inclusão de 
ações de economia solidária 
no Termo de Cooperação 
Técnica entre as instâncias. 
Duas reuniões com a 
Coordenação do Programa 
Paraná Seguro para 
apresentação de Projeto de 
Economia Solidária. 4 
Unidades Socioeducativas 
realizaram 10 reuniões. 

Número de reuniões realizadas 13 reuniões ATINGIDA SEJUF Gestão da 
Política

Implantar projeto existente 
para criação de 
emprendimentos de economia 
solidária.

x

O projeto existente foi 
encaminhado para análise da 
Coordenação do Paraná 
Seguro (BID) e não obteve 
aprovação. 

x x Projeto implantado. 0% NÃO EXECUTADA

O projeto existente foi 
encaminhado para análise da 
Coordenação do Paraná 
Seguro (BID) e não obteve 
aprovação. Outras vias estão 
em estudo para garantir a 
viabilidade financeira do 
projeto.

SEJUF Gestão da 
Política
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16

Promover autonomia das 
famílias em alta 
vulnerabilidade, implicando na 
efetivação da dignidade das 
crianças e dos adolescentes

Assessorar grupos produtivos 
para viabilização de 
empreendimentos sob a ótica 
da economia solidária

Apoio aos municípios na 
constituição de leis/decretos 
para criação de 
conselhos/fóruns municipais de 
economia solidária.

x

Meta impossiblitada de 
mensuração em função de 
necessidade de criação e 

posse do Conselho Estadual 
de Economia Solidaria ainda 

em trâmite de aprovação.

x x

Número de municípios 
orientados para a constituição 
dos conselhos municipais de 
economia solidária.

Deixamos de informar 
indicadores os quais só 
poderão ser efetivamente 
levantados a partir da 
Constituição e posse do 
conselho estadual de ECOSOL 
que se dará dia 15/02/2022

NÃO EXECUTADA
Aguardando criação e posse 
do conselho estaduial de 
economia solidária

SEJUF Gestão da 
Política

Operacionalização de 
microcrédito nos municípios do 
Estado

Disponibilizar linhas de 
microcrédito nas agências do 
trabalhador.

x

Foram fechados acordos de 
cooperação com 75% das 
agencias da rede SINE e 

capacitados pela FOMENTO 
PR , agentes disponibilizados 

pelos municípios.

x x
Total de microcrédito 
operacionalizado via agência 
do trabalhador do Paraná

Numero de propostas 
recebidas 158 perfazendo um 
total de R$ 1.957.716,82

ATINGIDA SEJUF Gestão da 
Política

17

Proporcionar a execução das 
medidas socioeducativas de 
privação e restrição de 
liberdade, promovendo a 
garantia dos direitos dos 
adolescentes

Articular a rede de atendimento 
municipal, a família e a 
comunidade com vistas à 
inserção social e comunitária 
do adolescente após o 
cumprimento da medida 
socioeducativa de privação ou 
restrição de liberdade

Diminuição de 3% por ano de 
reincidência do Sistema 
Socioeducativo.

x

O SMS não mensura o índice 
de reincidência, apenas 
mensuramos o indice de 
reinternação qual no anos de 
2021 foi de 3% dos total de 
adolescentes atendidos no 
referido ano. Para analisar o 
índice de reincidência do 
Sistema Socioeducativo seria 
necessário obtenção de dados 
das medidas socioeducativas 
em meio aberto. Além disso, a 
meta não condiz com a ação.

x x
Porcentagem de reincidência 
atual em relação ao ano 
anterior

Não é possível mensurar. NÃO EXECUTADA

O SMS não mensura o índice 
de reincidência, apenas 
mensuramos o índice de 
reinternação, em 2021 foi de 
3% do total de adolescentes 
atendidos no referido ano. Em 
2020 o índice foi de 1,1%, 
aproximadamente. Além disso, 
a meta não condiz com a ação. 
A reincidência não está apenas 
atrelada a articulação da rede 
de atendimento, é multifatorial. 

SEJUF

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Desenvolver trabalho educativo 
com os adolescentes, por meio 
de de palestras, seminários, 
entre outras atividades, com 
foco na educação em Direitos 
Humanos, possibilitando a 
participação dos atores do 
SGD e sociedade civil

100% dos CENSEs com 
parceria efetivada. x

Projeto Cidadania em Foco 
(material enviado mensalmente 
as Unidades para 
desenvolvimento de ações de 
cidadania), bem como nas 
palestras virtuais realizadas 
pelos Censes.  

x x

Percentual de CENSEs com 
parcerias efetivadas

92,60% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

25 Unidades Socioducativas 
possuem parcerias efetivadas, 
2 das ativas não possuem, 
Semiliberdade de Toledo não 
estava ativa em 2021. O 
segundo indicador não é 
possível responder em 
percentual, uma vez que não 
foi constado o número base 
(meta). Foram realizadas 159 
atividades educativas em 2021.

SEJUF Gestão da 
PolíticaPercentual de atividades 

educativas realizadas

Oferta regular de escolarização 
através do programa 
PROEDUSE (Programa de 
Educação nas Unidades 
Socioeducativas)

100% dos adolescentes 
internados e na internação 
provisória inseridos no 
Programa.

x

O Programa de Educação na 
Socioeducação – PROEDUSE 
é ofertado nas Unidades 
Socioeducativas de Internação 
e Internação Provisória por 
meio da parceria entre SEED e 
SEJUF e tem sido uma ação 
contínua que propicia a acesso 
à Educação Básica 100% dos 
adolescentes que cumprem 
medidas socioeducativas. 
Ressalta-se que 100% dos 
adolescentes que cumprem 
medida socioeducativa nas 
Casas de Semiliberdade do 
Estado do Paraná são 
matriculados em instituições de 
Ensino da Rede Pública 
Estadual próximas às 
Unidades, tendo o direito ao 
acesso à Educação Básica 
garantido.

x x

Percentual de adolescentes 
internados matriculados no 
Programa

100% ATINGIDA SEJUF Promoção de 
DireitosPercentual de adolescentes em 

Internação provisória que 
passaram por atividades do 
Programa

Oferta regular de oficinas 
culturais, de lazer e esportivas 
através de parcerias e 
contratação de prestação de 
serviço

100% dos adolescentes em 
internação, internação 
provisória e semiliberdade

x

No ano de 2021, foi assinado a 
contratação de empresa para 
execução do Projeto Arte e 
Ação. O projeto prevê a oferta 
de oficinas e mostras culturais 
de teatro, música, capoeira e 
esporte, além dessa ação. No 
mesmo ano, foi realizada a 
contratação de empresa para 
execução do Projeto Karatê 
que se configurou em uma 
importante ação para os 
adolescentes, no que se refere 
à participação em uma 
modalidade esportiva 
diferenciada. 

x x

Percentual de adolescentes 
internados em relação ao 
número de vagas Ocupadas 
nas oficinas

Projetos em fase de 
formalização no ano de 2021.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Devido a Pandemia não foi 
possível executar a prática da 
ação, para tanto, foi realizado 
aditivo de contrato.

SEJUF Promoção de 
Direitos

Percentual de adolescentes em 
internação provisória em 
relação ao número de vagas 
ocupadas nas oficinas
Percentual de adolescentes em 
semiliberdade em relação ao 
número de vagas ocupadas 
nas oficinas

Oferta regular de qualificação 
profissional através de 
parcerias e contratação de 
prestação de serviços

100% dos adolescentes em 
internação, semiliberdade, e 
internação provisória com os 
requisitos necessários 
atendidos para participação

x

No ano de 2021, foi realizada 
contratação de empresa para 
execução do Projeto de 
Qualificação Profissional. 

x x

Percentual de adolescentes 
internados em relação ao 
número de vagas ocupadas 
nos cursos Projetos em fase de 

formalização no ano de 2021.
PARCIALMENTE 

EXECUTADA

Devido a Pandemia não foi 
possível executar a prática da 
ação

SEJUF Promoção de 
DireitosPercentual de adolescentes em 

semiliberdade em relação ao 
número de vagas ocupadas 
nos cursos

Monitorar e fiscalizar as ações 
e a observação dos 
pressupostos previstos na lei 
do SINASE e Resolução no 77 
do CNJ

Monitorar trimestralmente os 
Centros de Socioeducação (19 
unidades - fonte SEJUF 2021)

x
Visitas de fiscalização e 

monitoramento realizadas nas 
19 unidades (76 visitas).

x x Percentual de visitas por 
CENSEs 100% ATINGIDA TJPR

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos
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18
Proteger as crianças e 
adolescentes ameaçados de 
morte

Manter o Programa de 
Proteção a Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de 
Morte, com manutenção e 
assinatura de convênio com o 
Governo Federal (SDH)

Proteção de 40 crianças e/ou 
adolescentes, no mínimo, e 
suas famílias por ano

x

Programa em execução até 
agosto de 2021 com recurso 
de convenio com Governo 
Federal e na sequencia com 
recurso do FIA . Sem 
interregno convenial, 
Protegidos neste ano 62 
pessoas (43 crianças e 
adolescentes, 19 adultos),   
Gravação video formativo 
sobre PPCAAM para 
Conselheiros Tutelares, 
lançamento previsto para inicio 
de 2022. Foi reaiizada 
capacitação/Imerção 
metodologica para 
Profissionais do PPCAAM e 
entidade executora 

x x Número de crianças e/ou 
adolescentes atendidos 100% ATINGIDA SEJUF

Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

19

Qualificar os serviços de 
medidas socioeducativas em 
meio aberto sob 
responsabilidade dos 
municípios.

Assessorar e capacitar os 
municípios para garantia da 
execução dos serviços de LA E 
PSC e efetivo funcionamento 
das Comissões Municipais do 
SINASE

Capacitar e assessorar os 399 
municípios do Estado. (168 
municípios que possuem 
CREAS Fonte: CensoSUAS) 

x x Número de capacitações 
realizadas SEJUF Gestão da 

Política

100% dos municípios que 
executam as medidas em meio 
aberto com profissionais 
capacitados e assessorados. 
(399 municípios)

x x Percentual de municípios 
capacitados e assessorados SEJUF Gestão da 

Política

Ofertar incentivo financeiro aos 
municípios que executam 
Medidas socioeducativas em 
meio aberto

Ofertar incentivo financeiro a 
100% dos municípios elegíveis 
por deliberações dos 
conselhos afetos. 

x Percentual de municípios 
elegíveis para cofinanciamento SEJUF Gestão da 

Política

20

Sensibilizar a população e o 
empresariado no sentido de 
compreender a necessidade de 
erradicar o trabalho infantil

Elaborar e disponibilizar peças 
publicitárias impressas 
voltadas à divulgação e 
informação dos direitos das 
crianças, com enfoque na 
erradicação do trabalho infantil

Elaborar e confeccionar 
material para atender os 
municípios prioritários, a cada 
2 anos

x

Número de exemplares 
confeccionados e distribuídos

SEJUF Gestão da 
PolíticaPercentual de municípios 

abrangidos

Realizar campanhas de 
sensibilização

Promover a divulgação de uma 
campanha por ano, seja 
própria, seja do FNPETI

x Divulgação da 1 (uma) 
Campanha Nacional x x Número de campanhas 

Realizadas 1(uma) campanha divulgada ATINGIDA SEJUF Gestão da 
Política

Promover a sensibilização de 
empresários/empresas quanto 
à necessidade de erradicar o 
trabalho infantil.

Realizar uma ação ao ano par 
a sensibilização dos 
empresários contemplando 
50% das empresas ativas do 
Estado do Paraná.

x

DEJU: Webinar "Trabalho 
Infantil na Internet" em alusão 
ao Dia Mundial de Combate ao
Trabalho Infantil em parceria 
com o Ministério Público do 
Trabalho e com a
Secretaria Estadual da Saúde 
– Estimativa 366 visualizações 
no canal do Youtube
da SEJUF. Operação de rua no 
calçadão da rua XV, próximo 
ao Bondinho, em Curitiba, para
promover a conscientização 
das pessoas sobre o trabalho 
infantil 

DET: No decorrer de 2.021 
foram várias as ações 
efetuadas ,com programas que 
sensibilizarram e deram apoio 
efetivo para que através de 
politicas publicas a erradicação 
do trabalho infantil seja 
enfrentada.Dentre os 
Programas destacamos a 
Criação do Cartão Futuro em 
que em seu bojo abriga o 
projeto de apoio ao menor 
aprendiz, com subsídio aos 
empresários para a 
manutenção (Cartão Futuro 
Emergencial) e novas 
contratações o Cartão Futuro. 
Mantivemos ativo o programa 
da Carreta do Conhecimento, 
onde jovens são capacitados 
profissionalmete para que 
obtenham sucesso na procura 
do primeiro emprego. 
Destacamos as ações de 
Interiorização e 
Municipalização de Ações os 
todos departamentos ligados 
as questões ref a crianças e 
adolescentes foram atendidos.
Fora, efetuadas ações em 
conjunto com a Casa Civil ref. 
Kit Robótica e Cartão Futuro, 
nas escolas Estaduais.

x x

Quantidade de ações de 
sensibilização realizadas. 

100%

DET: Realizamos 08 ações de 
interiorização onde todos os 
departamentos se fizeram 
presentes com seus 
respectivos técnicos e o DET, 
específicamente deslocou 
representantes que deram 
apoio aos Prefeitos, escritórios 
Regionais, agências.                             
Foram realizados encontros 
com o Secretário Ney 
Leprevost e presentantes da 
classe empresarial via 
associações comerciais das 
cidades sedes.

ATINGIDA SEJUF Gestão da 
PolíticaPercentual de 

empresários/empresas 
orientadas.

21

Conhecer o cenário 
epidemiológico das violências 
interpessoais e 
autoprovocadas envolvendo 
crianças e adolescentes

Monitoramento das violências 
interpessoais e 
autoprovocadas envolvendo 
crianças e adolescentes, por 
meio das notificações contidas 
no SINAN 

Realizar anualmente 1 relatório 
com o panorama das 
violências interpessoais e 
autoprovocadas  envolvendo 
crianças e adolescentes.

x Realizada uma apresentação 
ao CEDCA. x x

Percentual de relatórios 
apresentado ao CEDCA 
anualmente

100,00% ATINGIDA

Apresentado o panorama das 
violências interpessoais e 
autoprovocadas contra 
crianças e adolescentes no 
Paraná, no ano de 2020, na 
reunião da Câmara de 
Garantia de Direitos, do 
CEDCA, em 25/03/2021. O 
Relatório com o panorama das 
violências interpessoais e 
autoprovocadas referente ao 
ano de 2021 será 
encaminhado ao CEDCA no 
primeiro quadrimestre de 2022. 

SESA
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

22

Fomentar a formalização das 
redes de proteção e a 
implantação de um Sistema de 
Notificação Obrigatória de 
casos de violência contra 
crianças e adolescentes que 
garantam uma ação articulada 
entre órgãos responsáveis, 
bem como registrem os 
encaminhamentos dados

Fomentar e fortalecer a 
atuação interinstitucional dos 
profissionais da área de 
educação através da 
participação e articulação da 
Rede de Proteção nos 399 
municípios do Estado do 
Paraná, por meio dos 32 
Núcleos Regionais de 
Educação.

100% das Redes de Proteção 
Municipais e Regionais com 
participação de profissionais da 
rede de educação estadual

x

  Todos os  32 NRE possuem 
um ou mais técnicos 
pedagógicos que paeticipam e 
articulas as açoes junto a Rede 
de Proteção. 

x x

Percentual de municípios com 
a presença de profissionais da 
educação estadual 
participando da Rede de 
Proteção

100% ATINGIDA SEED
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política
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22

Fomentar a formalização das 
redes de proteção e a 
implantação de um Sistema de 
Notificação Obrigatória de 
casos de violência contra 
crianças e adolescentes que 
garantam uma ação articulada 
entre órgãos responsáveis, 
bem como registrem os 
encaminhamentos dados

Apoiar a criação, incentivar a 
formalização e fortalecer as 
redes de proteção locais

Redes de proteção 
formalizadas, no mínimo, nos 
14 municípios de médio e 17 
grande porte e a metrópole

x

Atingir o maior número de 
municipios atraves dos eventos 
de interiorização da SEJUF. Só 
em 2021, 117 municipios 
assinaram a manifestação de 
interesse a adesão da 
FORTIS.

x x
Percentual de municípios com 
redes de proteção 
formalizadas.

Lever os municipios a aderirem 
a FORTIS

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Formalizado o Termo de 
adesão a FORTIS, fazendo 
com que esta tenha força para 
fomentar a regularização da 
Rede de Proteção a Criança e 
ao Adolescente nos 
municipios. 

SEJUF

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Incentivar a participação de 
juízes e equipes técnicas nas 
reuniões com as redes de 
proteção

Indicação de representante nas 
161 Comarcas (161 Comarcas 
- fonte TJ-2021)

x

Estimativa de 80 indicações. 
Avaliação interna com dados 

concretos será realizada 
posteriormente.

x x

Percentual de Comarcas com 
indicação de representante em 
relação ao número total de 
Comarcas do Estado do 
Paraná

50% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Não foi possivel confirmar a 
existência, das indicações, a 
avaliação interna será 
realizada na sequência

TJPR

Gestão de 
Polítca, Proteção 
e Defesa dos 
Direitos
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23

Humanizar o atendimento de 
crianças e adolescentes 
vítimas de crimes nos órgãos 
de segurança pública

Agilizar a conclusão dos 
inquéritos, promovendo a 
célere investigação de 
denúncias, estabelecendo 
capacitação de servidores para 
atendimento de crianças e 
adolescentes com protocolos 
de trabalho eficientes e 
promovendo a manutenção do 
quadro adequado de 
profissionais necessários a 
demanda.

Manter quadro de profissionais 
adequado nas Delegacias 
Especializadas visando a 
redução do tempo de 
conclusão de Inquerito Policial 
(I.P.)

x

Conforme informação do 
GARH entre jan de 2021 a jan 

2022: DELEGACIA DO 
ADOLESCENTE:  

Manutenção;
NÚCLEO DE PROTEÇÃO À 

CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE VÍTIMAS DE 

CRIMES: Aumento de 01 
servidor;

DELEGACIA DA MULHER E 
DO ADOLESCENTE DE SÃO 

JOSÉ DOS PINHAIS: 
Aumento de 03 servidores;
NÚCLEO DE PROTEÇÃO À 

CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE VÍTIMAS DE 

CRIMES DE FOZ DO 
IGUAÇU: Redução de 01 

servidor;
NÚCLEO DE PROTEÇÃO À 

CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE VÍTIMAS DE 

CRIMES DE LONDRINA:  
Aumento de 01 servidor

NÚCLEO DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE VÍTIMAS DE 
CRIMES DE CASCAVEL: 

Manutenção;
SETOR DE ATENDIMENTO 
AO ADOLESCENTE DE FOZ 
DO IGUAÇU:  Redução de 02 

servidores;
NÚCLEO DE PROTEÇÃO À 

CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE VÍTIMAS DE 

CRIMES DE PARANAGUÁ: 
Redução de 02 servidores;
NÚCLEO DE PROTEÇÃO À 

CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE VÍTIMAS DE 

CRIMES DE PONTA GROSSA        
Manutenção

NÚCLEO DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE VÍTIMAS DE 
CRIMES DE MARINGÁ: 

Manutenção;
DELEGACIA DO 

ADOLESCENTE DE PONTA 
GROSSA:  Manutenção;

DELEGACIA DO 
ADOLESCENTE DE 

LONDRINA: Aumento de 01 
servidor;

DELEGACIA DO 
ADOLESCENTE DE 

MARINGÁ:  Manutenção;
DELEGACIA DO 

ADOLESCENTE DE 
CASCAVEL: Manutenção;

TOTAL GERAL: Aumento de 
01 servidor no total geral.

 

x x

Número de IPs concluídos em 
relação aos IPs instaurados e 
número de denúncias 
recebidas em relação as 
apuradas.

Denúncias recebidas: 1536 - 
Denuncias Apuradas: 1498 
(Das 1536 denúncias, 615 
Não possuiam descrição 
correta dos fatos, 
identificação dos envolvidos 
ou outras informações que 
viabilizassem a apuração.) 
Inquéritos instaurados: 
Aprox. 4.185 - Inquéritos 
Concluídos: 2.717 * Dados 
contidos em Planilha 
preenchida pelas Divisões 
Policiais.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Na maioria das delegacias 
houve a manutenção ou o 
acréscimo de servidor, todavia 
os números se alteram em 
decorrência de remoção, 
aposentadorias, licenças e 
nem sempre é possível a 
reposição imediata 
considerando a necessidade 
de nova nomeação

SESP

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Implantar um protocolo de 
acolhida e atendimento das 
crianças e adolescentes nas 
delegacias, visando à não 
revitimização

Desenvolver um protocolo de 
acolhida e atendimento e 
implementá-lo em todas as 
delegacias do Estado do 
Paraná

x Criação do "Protocolo de 
Acolhida" x x Percentual de delegacias com 

protocolos implantados 100% ATINGIDA SESP

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos
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Humanizar o atendimento de 
crianças e adolescentes 
vítimas de crimes nos órgãos 
de segurança pública

Garantir profissional 
qualificado/capacitado para 
atendimento às vítimas e/ou 
testemunhas de violência.

Articulação com a rede de 
proteção para garantir o 
atendimento.

x Reunião com órgãos da rede 
de proteção em Curitiba x x

Número de crianças e 
adolescentes encaminhadOs 
para rede de proteção.

35 ATINGIDA SESP

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Priorizar a elaboração de 
laudos de crianças e 
adolescentes vítimas de 
violência nos IMLs

Reduzir o tempo de emissão 
dos laudos em 10% x

Implementação de novo 
procedimento para emissão de 

laudos pelos Peritos Médico-
Legistas

x x Tempo médio para emissão de 
laudo 4,84 dias (redução de 40%) ATINGIDA SESP

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Promover a capacitação de 
servidores para atendimento 
de adolescentes.

Manter quadro adequado de 
profissionais necessários à 
demanda e promover a 
capacitação de servidores para 
atendimento de adolescentes, 
visando melhorar o 
atendimento do adolescente 
autor de ato infracional.

x

Conforme informação do 
GARH entre jan de 2021 a jan 

2022: DELEGACIA DO 
ADOLESCENTE:  

Manutenção;

DELEGACIA DA MULHER E 
DO ADOLESCENTE DE SÃO 

JOSÉ DOS PINHAIS: 
Aumento de 03 servidores;

SETOR DE ATENDIMENTO 
AO ADOLESCENTE DE FOZ 
DO IGUAÇU:  Redução de 02 

servidores;

DELEGACIA DO 
ADOLESCENTE DE PONTA 

GROSSA:  Manutenção;
DELEGACIA DO 

ADOLESCENTE DE 
LONDRINA: Aumento de 01 

servidor;
DELEGACIA DO 

ADOLESCENTE DE 
MARINGÁ:  Manutenção;

DELEGACIA DO 
ADOLESCENTE DE 

CASCAVEL: Manutenção;

x x

Número de profissionais 
qualificados para atendimentos 
de adolescentes autores de 
Ato Infracional.

Foram ofertadas 100 vagas 
para capacitação online em 
atencimento a adolescentes, 
sendo que 47 servidores 
concluiram a capacitação.

ATINGIDA SESP

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Qualificar os procedimentos 
inerentes à primeira 
abordagem da criança e 
adolescente vítima

Manter no currículo dos cursos 
para policiais militares 
capacitação sobre o 
atendimento às crianças e 
adolescentes vítimas de 
violência

x

Realizados seguintes cursos 
com temáticas relacionadas ao 
tema: Curso de Formação de 

Oficiais, Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, 

Curso de Aperfeiiçoamento de 
Sargentos, Curso de Sargentos 
e Curso de Especialização em 

Policiamento Comunitário.

x x
Número de policiais 
capacitados sobre o protocolo 
de atendimento

647 policiais militares 
qualificados ATINGIDA SESP

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Realizar o atendimento em 
ambiente especializado e 
particularizado no IML para 
crianças e adolescentes 
vítimas de violência, garantindo 
a proteção, discrição e 
privacidade

Aprimorar e adequar o 
ambiente de atendimento em 
100% dos IMLs

x

Realizada a criação de 
ambientes de atendimento e 

espera específicos para 
crianças vítimas de violência 

em Curitiba, Apucarana, 
Londrina, Maringá e

Paranavaí.

x x

Percentual de IMLs com 
ambiente adequado em 
relação ao total e IMLs do 
Estado

100% das Unidades possuem 
ambiente separado para 
exame, que garante proteção 
discrição e privacidade para 
crianças e adolescentes. E 
28% das Unidades possuem 
locais de atendimento 
específico para crianças e 
adolescentes para exames e 
espera.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Todas as Unidades possuem 
possuem ambiente separado 
para exame, que garante 
proteção discrição e 
privacidade das crianças e 
adolescentes. O órgão apenas 
não concluiu o aprimoramento 
do atendimento, 
proporcionando ambiente 
exclusivo de espera para 
crianças e adolescentes em 
todas as sedes.

SESP
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Treinamento e capacitação 
para formação de pessoal 
especializado

Capacitar profissionais da área 
de segurança pública  para 
formação de pessoal 
especializado, até 2023.

x x Número de profissionais 
capacitados SESP Gestão de 

Política
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24

Fortalecer e qualificar a 
Atenção à Saúde das 
Crianças, Adolescentes e 
Famílias em situação de 
violências.

Capacitar e qualificar 
profissionais da rede de saúde 
para Atenção Integral à Saúde 
de Crianças, Adolescentes e 
suas famílias em situação de 
violência.

Ofertar capacitações para as 
22RS para Atenção Integral e 
humanizada à Saúde de 
Crianças, Adolescentes e suas 
famílias em situação de 
violência.

x

4/05/2021 -  3° Simpósio 
Paranaense Intersetorial de 
Proteção à Criança e ao 
Adolescente, promovido pela 
FORTIS, tema: "O Cenário das 
Violências Contra Crianças e 
Adolescentes no Paraná".

02/07/2021 - Capacitações em 
Puericultura - Tema abordado: 
Rede de Proteção - Sinais de 
Alerta na Saúde.

21/09/2021 - I Simpósio de 
Cultura de Paz e Promoção da 
Saúde: uma reflexão sobre a 
segurança no trânsito. 
Realizado no formato online, 
contou com 284 visualizações 
e 89 pessoas inscritas até 
04/01/2022.

5, 6 e 7/10/2021 - Capacitação 
Estadual de Atenção às 
Pessoas em Situação de 
Violência Sexual - 1ª edição, 
promovida pela SESA e SESP 
com apoio do Conselho 
Regional de medicina do 
Paraná (CRM), realizado no 
formato online, obteve 2.190 
profissionais inscritos das 
áreas da saúde, assistência 
social, sistema judiciário, 
agentes das forças de 
segurança pública, estudantes, 
e áreas afins. 

06/12/2021 - II Encontro 
Regional da Comissão 
Regional de Enfrentamento às 
Violências Contra Crianças e 
Adolescentes da 14ª Região de 
Saúde, tema: “As Comissões 
Municipais de Enfrentamento à 
Violência Contra Crianças e 
Adolescentes: sua importância 
e função nas políticas de 
saúde, educação e assistência 
social”.

2021 - Curso FORTIS, para 
formação do Sistema de 
Garantias dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
Participação e colaboração nos 
módulos: Violências Contra 
Crianças e Adolescentes; 
Enfrentamento e Prevenção a 
Crimes Sexuais Contra a 
Criança e o Adolescente, 
Redes de Atenção e Serviços 
de Atendimento à Crianças e 
Adolescentes Vítimas de 
Violência; Políticas Públicas de 
Prevenção (Primária e 
Secundária) à Violência contra 
a Criança e o Adolescente e 
Cultura da Paz.

x x
Percentual de Regionais de 
Saúde com capacitações 
realizadas

100,00% ATINGIDA SESA Gestão de 
Política
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EXECUÇÃO
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25

Instrumentalizar e sensibilizar 
os atores do SGD visando à 
aplicação das medidas 
socioeducativas em meio 
aberto em detrimento das 
medidas de privação e 
restrição de liberdade, 
respeitada a legislação 
correspondente

Elaborar projeto aos 
promotores e equipes de apoio 
técnico para que priorizem as 
medidas socioeducativas em 
meio aberto e semiliberdade

Realizar pelo menos (01) 
projeto semestralmente 
atingindo os promotores e 
equipes de apoio

x

Realizado um minicurso virtual 
de capacitação e 
aperfeiçoamento em 
socioeducação com foco nas 
medidas em meio aberto, com 
seis encontros reaqlizados 
durante os meses de março a 
novembro de 2.021. Realizado 
também um curso de formação 
inyerna de práticas 
restaurativas na 
socioeducaççao priorizando a 
oitiva informal, com quatro 
encontros de capacitação e 
posterior definição de unidades 
piloto a implementar nova 
metodologiaq de trabalho.

x x Número de projetos realizados Dois projetos realizados com 
um total de dez encontros. ATINGIDA MPPR Gestão da 

Política

Realizar capacitações aos 
atores do SGD a fim de 
subsidiá- los para a adequada 
utilização e aplicação de cada 
uma das medidas 
socioeducativas

Realizar no mínimo 5 
capacitações/reuniões 
ampliadas por ano

x

Seminário Sementes do PEAS, 
Formação continuada, 
participação como palestrante 
em eventos do Departamento 
de Direitos Fundamentais - 
DEDIF direcionado à temática 
do atendimento de 
adolescentes LGBT+ em 
medidas socioeducativas, 
Participação como palestrante 
na Capacitação aos Servidores 
da Polícia Civil, Participação 
como palestrante na aula 
online sobre o atendimento 
socioeducativo aos alunos da 
UFPR. As Unidades 
Socioeducativas realizaram 
107 reuniões ampliadas em 
2021.Foram realizadas 
consultorias pela Divisão de 
Vagas e Informações, 
conforme Resolução nº 
367/2021 CNJ. A Divisão de 
Saúde realizou Formação dos 
Novos Servidores (PSS) da 
Socioeducação, Capacitação 
em Biossegurança Retomada 
Progressiva de  Atividades nas 
Unidades Socioeducativas e  
Capacitação Medicamentos 
CEMEPAR/G-SUS

x x
Percentual de 
capacitações/reuniões 
ampliadas

2300% ATINGIDA

Foram realizadas 115 
capacitações/reuniões 
ampliadas no ano de 2021. 
Como a meta era 5 reuniões, o 
percentual ficou 2240%. Foram 
realizadas aproximadamente 
10 consultorias sobre o SMS 
para outros Estados (o que não 
foi contabilizado para compor o 
indicador).

SEJUF Gestão da 
Política

25

Instrumentalizar e sensibilizar 
os atores do SGD visando à 
aplicação das medidas 
socioeducativas em meio 
aberto em detrimento das 
medidas de privação e 
restrição de liberdade, 
respeitada a legislação 
correspondente

Elaborar projeto aos 
magistrados e equipes de 
apoio técnico para que 
priorizem as medidas 
socioeducativas em meio 
aberto e semiliberdade

Realizar pelo menos (01) 
projeto semestralmente 
atingindo os magistrados e 
equipes de apoio das Unidades 
Jurisdicionais Especializadas 
na Infância e Juventude

x
Realizado 1 projeto em 

outubro/2021 e outros 2 em 
maio/2021.

x x Percentual de projetos de 
realizados 100% ATINGIDA TJPR Gestão da 

Política

26

Possibilitar aos jovens e 
adolescentes que se apropriem 
de conhecimentos voltados 
para a implementação das Leis 
10639/03 e 11645/08, que 
tratam da obrigatoriedade do 
estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena

Incentivar a participação dos 
grêmios estudantis nas 
equipes multidisciplinares de 
ensino

Participação de 100% dos 
grêmios estudantis nas 
equipes multidisciplinares de 
ensino de história e cultura 
afro- brasileira, africana e 
indígena até 2023

x

 A proposta é que todas as 
instituições  tenham o grêmio  
ativo no ano de 2022. As 
equipes multidisciplinares 
prevê a participação de 
estudantes, e a orientação é 
que o estudante seja do 
Grêmio estudantil.

x x Percentual de grêmios 
participantes

50% das intituições de ensino 
com Grêmios instituídos. 

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Com o retorno das atividades 
presenciais e a  retomada  das 
atividades, em 2022, existe 
projeto para fomentar a 
organização de novos grêmios 
nas instituição onde não há 
essa organização estudantil.

SEED
Participação de 
Crianças e 
Adolescentes
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27

Prevenir o desaparecimento e 
aprimorar a busca e 
recuperação de crianças e 
adolescentes

Campanhas educativas para 
crianças, adolescentes e pais 
com foco nos cuidados com a 
criança e o adolescente

Realização de campanhas 
durante a Operação Verão x Realizadas campanhas 

durante toda a operação verão x x Número de campanhas 
realizadas

24 dias em que equipes do 
SICRIDE/NUCRIA integram o  
ônibus da Poícia Civil visando 
atender a meta

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Na operação verão 2020/2021 
as campanhas de prevenção 
ao desaparecimento não foram 
realizadas de maneira 
autônoma, como ocorre todos 
os anos em virtude da 
pandemia, tendo o 
Departamento da Polícia Civil 
optado pela realização em 
conjunto com o ônibus da 
Polícia Civil. 

SESP Promoção dos 
Direitos

Fiscalização e orientação em 
bares, boates, hotéis, 
pousadas, lan house e outros

Realizar 9 operações por ano x Realizadas orientações 
durante toda a operação verão x x Quantidade de operações 

realizadas 8 ATINGIDA Meta atingida. SESP Promoção dos 
Direitos

Implantar o alerta AMBER no 
Paraná. Trata-se de um 
sistema de divulgação de 
emergência em conjunto com 
ação voluntária entre forças 
policiais, meios de 
comunicação, agências de 
transportes, empresas de 
telefonia celular, 
concessionárias de pedágios, 
etc.

Implantar o alerta no Estado do 
Paraná, até 2023 x Alerta em discussão no âmbito 

federal. x x Alerta implantado Alerta em análise NÃO EXECUTADA

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública 
implementou em 2021 o 
Comitê Gestor da Política 
Nacional de Busca de Pessoas 
Desaparecidas que tem como 
um dos objetivos a 
apresentação de propostas 
relativas à criação de 
protocolos de atuação 
governamental e ao Cadastro 
Nacional de Pessoas 
Desaparecidas. Assim, a citada 
política permanece de caráter 
federal através do Comitê 
Gestor iniciou as reuniões e 
grupos de trabalho, onde a 
criação de um sistema de 
divulgação emergencial de 
pessoas desaparecidas será 
discutido. Importante destacar 
que eventual implementação 
depende de regulamentação 
legal. 

SESP
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Manter o projeto de atualização 
e envelhecimento das 
fotografias de crianças ainda 
desaparecidas, com divulgação 
na mídia

Continuar com o projeto, 
atendendo 100% da demanda x Projeto continua sendo 

utilizado no SICRIDE. x x
Número de fotografias 
envelhecidas e divulgadas 
conforme demanda.

2 ATINGIDA

Importante ressaltar que as 
progressões de idade não são 
renovadas anualmente, 
existindo critérios para a sua 
renovação de acordo com faixa 
etárias. Assim, considerando 
que no ano de 2020 foram 
atualizadas praticamente todas 
as progressões, no ano 
passado não houve 
necessidade de novas 
atualizações, além das duas 
citadas

SESP
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

28
Sensibilizar a cadeia produtiva 
do turismo sobre a temática do 
Turismo Responsável

Elaborar material de 
conscientização para combate 
à exploração sexual de 
crianças e adolescentes

Produzir material e 
disponibilizar no site para 
prefeituras municipais e público 
em geral anualmente

x

O processo para conclusão 
dessa etapa consiste em três 
fases, elaboração, revisão e 
publicação. O material já foi 
elaborado, mais ainda não foi 
revisados pelos técnicos do 
setor de turismo e educação 
ambiental.

x x Materiais disponibilizados e 
divulgados. 33% PARCIALMENTE 

EXECUTADA

Elaborado material de 
conscientização e combate à 
exploração sexual no turismo, 
contudo a Paraná turismo não 
deu retorno com a aprovação 
ou não do material.

SEDEST Gestão da 
Política

Realizar palestras e/ou 
seminários sobre o tema 
Turismo Responsável , em 
parceria com grupos de 
Direitos Humanos

Realizar três palestras e/ou 
seminários anuais em parceria x

O cumprimento dessa meta foi 
impactado pelo replanejamento 
das atividades para adequação 
às medidas restritivas impostas 
pela pandemia de COVID-19.

x x Número de palestras e/ou 
seminários realizadas por ano 0% NÃO EXECUTADA

Estavamos organizando um 
seminário para atender esta 
meta, todavia por dificuldades 
técnicas de pessoal não foi 
possível dar continuidade para 
execução da meta.

SEDEST Gestão da 
Política
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29

Sensibilizar e mobilizar a 
população sobre a temática da 
violência contra crianças e 
adolescentes, fortalecer e 
divulgar canais de denúncia, 
visando diminuir a 
subnotificação da violência 
contra crianças e adolescentes

Realizar campanhas 
educativas de sensibilização e 
orientação para a não violência 
e divulgação dos canais de 
denúncia "181" e "Disque 100"

Aumentar em 
aproximadamente 10% o 
número de registros de 
denúncias através do disque 
181 e 100, a fim de diminuir a 
subnotificação

x

Em que pese o 181 tenha 
atingido o recorde anual no 
número de denúncias 
registradas em 2021, as 
denúncias de violência contra 
crianças e adolescentes 
apresentaram índice mínimo 
de redução em relação ao ano 
anterior 

x x
Número de registros recebidos 
no ano em relação ao ano 
anterior

2020 - 1.693 denúncias                    
2021 - 1.596 denúncias NÃO EXECUTADA

A pandemia do COVID-19 
pode ter influenciado 
diretamente na diminuição no 
número de denúncias, uma vez 
que um dos efeitos colateriais 
do isolamento social foi a 
subnotificação de denúncias 
dessa natureza, tendo em vista 
que as vítimas se mantiveram 
mais afastadas das instituições 
ou de outros adultos que 
pudessem observar sinais de 
violência, bem como dos 
canais onde poderiam 
denunciar os abusos sofridos 

SESP Gestão da 
Política

Realizar 1 campanha anual x

Lançada a Campanha do Dia 
Nacional de Combate ao 
Abuso Sexual e à Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes, a qual foi 
difundida nas redes sociai do 
181 em 18/05/2021, em 
referência ao Maio Laranja. Já 
no mês das crianças, em 
parceria com a SESP, o 
Disque-Denúncia lançou a 
Campanha da Semana da 
Criança "A VIOLÊNCIA 
INFANTIL TEM SINTOMAS", a 
qual foi publicada nas mídias 
sociais com produção de vídeo 
no dia 16/10/2021. 

x x

Percentual de campanhas 
realizadas. 100%

ATINGIDA SEJUF, SESP Gestão da 
Política

Número de plataformas 
multimidiaticas. (redes sociais, 
televisão, rádio, canais de 
comunicação via celular, entre 
outros)

Redes Sociais e Canais de 
Comunicação via Celular

Quantidades de materiais 
disponibilizados (impressos ou 
digitais)

SESP: 2 campanhas lançadas 
nas redes sociais; 1 plataforma 
multimidiática: redes sociais 
(Instagram, Facebook e 
Twitter);                                                                                                                             
-SESP: 06 materiais digitais 
divulgados nas redes sociais, 
com tema específico sobre a 
Violência contra Crianças e 
Adolescentes, 10 mil cartilhas 
impressas, 5 mil cartazes 
impressos e 1.500 pastas 
impressas, contendo material 
gráfico destinado a divulgar e 
fortalecer o Disque-Denúncia 
181.                              

SEJUF: 2 flyers

Fomentar ações que divulguem 
o canal denúncias por meio do 
disque 181, a fim de diminuir a 
subnotificação.

x

Realização das ações de rua: 
Operação de rua na Boca 
Maldita - Estimativa de 400-
500 flyers distribuídos; Blitz 
educativa alusiva ao Dia 
Nacional de Enfrentamento ao 
Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e 
Adolescentes -  Estimativa de 
200 veículos abordado; 
flyers distribuídos em todo 
Estado do Paraná; Blitz 
Educativa Detox Digital Paraná 
no Centro Cívico – Estimativa 
de 250 veículos
abordados.

x x Número de Ações fomentadas. 3 ações realizadas. ATINGIDA SEJUF Gestão da 
Política

Campanhas de prevenção e 
educação realizadas pelo 
Dedetran e BPTran, a fim de 
diminuir a mortalidade de 
crianças e adolescentes 
decorrente de acidentes de 
trânsito.

Realização de uma campanha 
por ano Redução de mortes de 
crianças e adolescentes em 
acidentes de trânsito em 5%

x

Não foi realizada campanha 
específica em virtude da 

pandemia COVID-19, 
entretanto foram realizadas 

campanhas em que o foco foi a 
segurança das crianças no 

trânsito

x x

Número de campanhas 
realizadas

- 2 campanhas em redes 
sociais relacionadas ao 
transporte de crianças em 
veículos, em virtude da entrada 
em vigor da Lei nº 14.071/2020
- não houve redução em 
número de mortes (não houve 
mortes no ano de 2020, e 
houve 1 morte de uma criança 
de 7 anos no ano de 2021, por 
Atropelamento)

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Não foi realizada campanha 
específica com o tema 
"redução de mortes de 

crianças e adolescentes" em 
virtude da pandemia COVID-

19, entretanto foram realizadas 
campanhas em que o foco foi a 

segurança das crianças no 
trânsito

SESP SESP
Percentual de redução de 
número de mortes de crianças 
e adolescentes em acidentes 
de trânsito em relação ao ano 
anterior
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EIXO 2 - EIXO 2 DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

29

Sensibilizar e mobilizar a 
população sobre a temática da 
violência contra crianças e 
adolescentes, fortalecer e 
divulgar canais de denúncia, 
visando diminuir a 
subnotificação da violência 
contra crianças e adolescentes

Endurecimento dos alvos 
através de campanhas 
educacionais

Reduzir os índices de violência 
contra crianças e adolescentes 
no Estado do Paraná em 10%

x

No ano de 2020 forma 
registrados 18.115 B.Os e em 
2021 foram registrados 18.815 
B.Os, resultando um aumento 
de 3,86% de registro de B.Os

x x
Número de registros policiais 
(BOUs) e inquéritos policiais 
(Ips)

Boletins de Ocorrência: 
18.815 Inquéritos Políciais: 
Aprox. 4.185

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

De acordo com os dados 
apresentados pelo CAPE (e-
mail), nos meses de jan, fev, 
mar e jun houve redução, 
porém nos demais meses 
houve aumento dos registros. 
Tal fato pode estar associado 
ao momento pandêmico em 
que as vítimas estavam 
convivendo com seus 
agressores e, portanto, sem 
acesso aos canais de 
"denúncia" ou atores da rede 
de proteção. A intensificação 
de campanhas (Disque 181), o 
afrouxamento do isolamento 
social e o retorno a escola 
(ainda que hibrído) pode ter 
contribuído para o aumento 
dos registros a partir de 
maio/2021.

SESP Promoção dos 
Direitos

Prevenção através de 
fiscalização em hotéis, motéis, 
bares e festas Ação Integrada 
de Fiscalização Urbana (AIFU)

Manter o projeto em execução x

Fiscalização em conjunto com 
outros órgãos em bares, 

restaurantes, casas noturnas, 
casas de shows, tabacarias, 

hotéis, e demais 
estabelecimentos comerciais 

em que há risco para a 
integridade de crianças e 

adolescentes.

x x

Número de visitas realizadas 
(AIFU)

- 2102 estabelecimentos 
fiscalizados - 1 
encaminhamento pelo artigo 
243 do ECA (diversos outros 
encaminhamentos os quais 
receberam outra tipificação 
pela autoridade policial)                    

ATINGIDA SESP Promoção dos 
Direitos

Número de encaminhamentos 
de ocorrência envolvendo 
crianças e adolescentes 
decorrentes das AIFUs à 
Polícia Civil

Apoiar tecnicamente 
campanhas de educação e 
prevenção a fim de diminuir a 
mortalidade de crianças e 
adolescentes decorrentes de 
acidentes de transito.

Apoiar ao menos 1 campanha 
por ano x

O CEDCA realizou diversas 
tratativas para apoiar a 

campanha realizada pelo 
DETRAN PR, no entanto, não 
houve construção de parceria 

para a edição 2021.

x x Número de campanhas 
apoiadas 0 NÃO EXECUTADA

A programação e realização da 
campanha pelo DETRAN PR 
aconteceu sem convite ou 
participação do conselho.

CEDCA

Gestão da 
Política, 
Promoção de 
Direitos
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EIXO 3 - DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

1

Criar espaços humanizados 
dentro das unidades penais, 
adequados à visita dos filhos 
aos pais/mães encarcerados

Elaboração de projeto para 
construção de novos espaços 
e/ou adequação dos existentes 
nas unidades penais

Adequação dos espaços em 
todas as unidades femininas x

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO 
DE VISITAS NA 

PENITENCIÁRIA FEMININA 
DO PARANÁ LOCALIZADA 
EM PIRAQUARA E CADEIA 

PÚBLICA FEMININA DE 
PALOTINA

x x Número de espaços 
adequados 2 PARCIALMENTE 

EXECUTADA

O ANO DE 2021 FOI DE 
RETOMADA DOS 
TRABALHOS QUE 
ENCONTRAVAM-SE 
SUSPENSOS 
PRINCIPALMENTE EM 
FUNÇÃO DA PANDEMIA

SESP Gestão da 
Política

Construção de no mínimo 6 
novas unidades prisionais com 
espaço adequado para visita

x

CONSTRUÇÃO DO CIS- 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
SOCIAL LOCALIZADO EM 
PIRAQUARA, QUE NÃO 

TINHA SIDO MENSURADO 
ANTERIORMENTE

x x Número de unidades prisionais 
construídas 1 PARCIALMENTE 

EXECUTADA

VÁRIAS INAUGURAÇÕES DE 
UNIDADES ESTÃO PARA 
ACONTECER EM 2022, POIS 
VÁRIOS FATORES 
INFLUENCIARAM O 
CUMPRIMENTO DA META, 
INCLUSIVE A PANDEMIA

SESP Gestão da 
Política

2

Estruturar equipamentos e 
apoiar a oferta e a organização 
de ações, projetos, programas 
e serviços que fortaleçam os 
vínculos familiares e 
comunitários das crianças e 
adolescentes e o 
desenvolvimento de ações de 
protagonismo

Assessorar tecnicamente e 
apoiar as equipes volantes 
para atendimento das crianças 
e adolescentes e suas famílias 
residentes em comunidades 
tradicionais, indígenas e rurais

Assessorar 100% dos 
municípios com Equipe Volante 
implantadas (40 municípios. 
Fonte: Relatório de 
Informações Sociais).

x

60% executada - por meio do 
repasse do Piso Paranaense 
de Assistência Social I – para 
18 municípios com Equipe 
Volante implantadas, sendo 
que tais repasses podem ser 
utilizados para Equipe Volante. 

x x Percentual de municípios com 
Equipe Volante assessorados. 60,00% PARCIALMENTE 

EXECUTADA SEJUF Gestão da 
Política

Ofertar capacitação aos 
municípiossobre o serviço de 
convivência e fortalecimento de 
vínculos.

100% dos municípios  
contemplados com vagas nas 
capacitações em três anos. 
(399 municípios)

x não houve x x
Percentual de municípios com 
vagas ofertadas em  
capacitação

0% NÃO EXECUTADA

situação pandêmica não 
somente interferiu na 
programação de capacitações 
como sobre o funcionamento 
dos serviços de convivência, 
que atuaram de forma 
excepcional - alguns com 
atividades domiciliares, outros 
com atividades na rua, alguns 
com interrupções de 
atendimento.

SEJUF Gestão da 
Política

Realizar o apoio técnico e 
financeiro ao Programa de 
Protagonismo do Adolescente

Efetivar o pagamento de 
bolsas auxilio à 500 
adolescentes vinculados a 
programas sociais

x 218 adolescentes receberam a 
bolsa x x Percentual de Adolescentes 

que recebem a bolsa auxílio. 43,60% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

desde a deliberação das 
bolsas em 2021, execução 
vem aumentando. Também 
houve dificuldades dos 
municípios durante a 
pandemia.

SEJUF Gestão da 
Política

Cofinanciar aos municípios de 
serviços, programas e projetos 
que fortaleçam os vínculos 
familiares e comunitários e o 
protagonismo dos 
adolescentes

Ofertar o Cofinanciamento para 
os 399 Municípios x

Oferta de recurso para 
Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos  
entregue para 151 municípios 
que se habilitaram a 
deliberação 038/2021 FIA, 
repasse do FEAS por meio do 
Piso Paranaense I, 
Deliberação 065/2013 FEAS, 
que permite o uso do recurso 
em atividades de 
fortalecimento de vínculos e 
protagonismo, para 140 
municípios. Repasse o 
Incentivo Covid, Deliberação 
56/2021 FEAS para 211 
municípios, que disponibilizaou 
recurso para a Proteção Social 
Básica, totalizando o repasse 
para 350 municípios distintos.

x Percentual de municípios 
cofinanciados

87,71% dos municípios 
cofinanciados com recursos 
viáveis para ações de 
fortalecimento das famílias e 
ações de protagonismo de 
adolescentes

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Algus municípios não 
conseguem se qualificar para 
acessar os recursos.

SEJUF Gestão da 
Política
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EIXO 3 - DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

2

Estruturar equipamentos e 
apoiar a oferta e a organização 
de ações, projetos, programas 
e serviços que fortaleçam os 
vínculos familiares e 
comunitários das crianças e 
adolescentes e o 
desenvolvimento de ações de 
protagonismo

Cofinanciar para implantação e 
implementação de 
equipamentos/unidades

Construir  36 unidades de 
CRAS x 23 unidades entregues dos 36 

pactuados x Percentual de unidades 
construídas 63,88% atingida PARCIALMENTE 

EXECUTADA

55,5% - Construídos 20 CRAS 
2016: 03 - Bom Sucesso, 
Castro e Nova América da 
Colina.
2017: 02 – Congonhinhas e 
Godoy Moreira.
2018: 04 - Bocaiúva do Sul, 
General Carneiro, Iguaraçu e 
São Jerônimo da Serra.
2019: 07 - Ariranha do Ivaí, 
Ipiranga, Quinta do Sol, Perola 
D’Oeste, Reserva do Iguaçu, 
Rio Branco do Ivaí e Rosário 
do Ivaí. 
2020: 04 - Amaporã, Riberirão 
do Pinhal, Ibaiti e Engenheiro 
Beltrão.
2021 - Tamboara, Nova Cantu 
e Ortigueira.

SEJUF Gestão da 
Política

Monitorar e assessorar 
tecnicamente os municípios na 
execução dos serviços, ações, 
programas e projetos que 
fortaleçam os vínculos 
familiares e comunitários das 
crianças e adolescentes

100% dos municípios com 
assessoramento (399 
municípios)

x
Assessoramento realizado nos 
399 municípios, pela DPSB e 
Escritórios Regionais

x x Percentual de municípios 
assessorados 100% ATINGIDA SEJUF Gestão da 

Política

3
Garantir a convivência familiar 
de crianças e adolescentes em 
internação hospitalar

Elaborar estratégias de apoio 
às instituições hospitalares, 
visando a garantia do previsto 
no Artigo 12 do Estatuto

Duas estratégias anuais 
definidas, incluindo 
cofinanciamento, apoio técnico 
e consultoria.

x

Contrato da SESA com 
hospitais prestadores do SUS, 
em que um dos compromissos 
é a garantia de acompanhante 
para crianças e adolescentes; 
Monitoramento dessa garantia 
nos hospitais filantrópicos e de 
ensino contratualizados, 
conforme estabelecido no 
Plano Operativo Assistencial;
Durante educação contínuado 
abordado o direito ao 
acompanhante mesmo que o 
RN esteja em unidade de 
tratamento intensivo.

x x Percentual de estratégias 
definidas 100,00% ATINGIDA SESA

Gestão da 
Política, 
Promoção de 
Direitos

4

Garantir o direito de 
acompanhante à parturiente no 
pré-parto, parto e puerpério, 
nos hospitais contratualizados 
para atendimento à Linha de 
Cuidado Materno-Infantil do 
Paraná

Implantar o Incentivo 
Financeiro de Qualidade ao 
Parto (IQP) para os hospitais 
de referência contratualizados 
na Rede de Atenção Materno-
Infantil do Paraná, incluindo 
como critério de 
contratualização o 
cumprimento da Lei no 11108 
de 7 de abril de 2005

100% dos hospitais 
contratualizados na Linha de 
Cuidado Materno-Infantil do 
Paraná, recebendo IQP. 
Verificação com base no total 
de contratualizações anuais.

x

100% dos hospitais 
contratualizados a Linha de 
Cuidado Materno infantil 
recebendo incentivo financeiro 
de acordo com o risco 
contratualizado (habitual, 
intermediário e alto);
Está em processo de revisão 
os valores repassados e o 
termo de contratualização.

x x
Percentual de hospitais 
contratualizados recebendo 
IQP.

100,00% ATINGIDA SESA

Gestão da 
Política, 
Promoção de 
Direitos

5

Proporcionar exames de 
investigação de paternidade 
(polimorfismos de ácido 
desoxirribonucleico - DNA), 
sem custo, para os 
beneficiários da justiça gratuita

Ofertar exames de 
polimorfismos de DNA e 
investigação de paternidade, 
pelo Laboratório da Univerdade 
Estadual de Londrina.

Elaboração dos fluxos dos 
processos.  (Plano de 
Trabalho)

x Plano de Trabalho Elaborado. Fluxos de processos 
elaborado. 100% ATINGIDA SEJUF Promoção de 

Direitos

Realização de 100% da 
demanda até o limite 
orçamentário. 

x

MCO para em outubro de 
2021, UEL errou no processo 
licitatório devolvendo recurso 
no final de 2021. Agora em 
2022 iniciando novamente o  
processo estamos aguardando 
vir nova documentação para 
refazer processo e pagar 
novamente a MCO. Faremos 
uma reunião 18/02 para 
redefinirmos processo com os 
cooperados.

x x

Percenteual de exames de 
DNA – investigação de 
paternidade – que serão 
realizados.

0 NÃO EXECUTADA

Os exames serão realizados 
conforme meta indicada 
anteriormente, ou seja, 100% 
da demanda até o limite 
orçamentário, assim que forem 
iniciados, com previsão para 
fevereiro de 2022.

SEJUF Promoção de 
Direitos
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EIXO 3 - DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

6
Reordenar os serviços de 
acolhimento para crianças e 
adolescentes

Estimular a primazia da 
aplicação da medida protetiva 
de acolhimento familiar em 
detrimento da medida protetiva 
de acolhimento institucional, 
em especial o monitoramento e 
acompanhamento dos prazos 
previstos pela Lei 12010/2009

Realização de no mínimo um 
Seminário e/ou Encontro de 
magistrados por metodologias 
digitais ou presenciais

x

Realizado 3 
Seminários/Encontros online. 

São eles: Encontro Estadual de 
Magistrados da Infância e 2 

Encontros com Coordenadores 
e Supervisores das Regionais 

da Infância.

x x
Percentual de 
encontros/seminários 
realizados

300% ATINGIDA TJPR Gestão da 
Política

Fiscalizar e acompanhar as 
instituições que executam a 
medida protetiva de 
acolhimento institucional e de 
acolhimento familiar quanto às 
diretrizes do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e 
Orientações Técnicas, visando 
garantir a proteção integral da 
criança e do adolescente e a 
superação do modelo 
assistencialista institucional

Desenvolver pelo menos um 
projeto de atenção e incentivo 
ao acolhimento familiar em 
detrimento ao acolhimento 
institucional por ano

x

Realizado encontro 
internacional sobre 

acolhimento familiar em 
conjunto com instituições da 

sociedade social.

x x Percentual de projetos 
desenvolvidos 100% ATINGIDA TJPR Promoção dos 

Direitos

Fiscalizar e acompanhar 100% 
dos serviços de acolhimento 
que executam a medida 
protetiva de acolhimento 
institucional e de acolhimento 
familiar.

x
Fiscalizados e acompanhados 

todos os serviços de 
acolhimento do Estado.  

x x
Porcentagem dos serviços de 
acolhimento monitorados e 
orientados.

100% ATINGIDA TJPR Promoção dos 
Direitos

Reavaliar a situação de 
acolhimento institucional para 
adolescentes sem 
possibilidade de reinserção 
familiar, em relação à 
aquisição da autonomia 
pessoal dos acolhidos

Monitorar 100% das situações 
de acolhimento em relação as 
ações de promoção de 
aquisição de autonomia dos 
adolescentes em acolhimento

x

TJPR: Monitoradas todas as 
situações de acolhimento do 

Estado.

MPPR: Realizadas 
reavaliações constantes das 
situações de acolhimentoe 

promoçao de alternativas  de 
inserção em família extensa ou 

afetiva.

x x Percentual de situações 
monitoradas 100% ATINGIDA TJPR, MPPR

Promoção dos 
Direitos, Gestão 
da Política

Assessorar e capacitar 
municípios para a garantia do 
direito à convivência familiar e 
comunitária, da 
excepcionalidade e 
qualificação da medida 
protetiva de acolhimento

Ofertar capacitação e 
assessoria para 100% dos 
municípios que possuem 
Serviços de Acolhimento 
Institucional e Familiar (200 
municípios com acolhimento 
institucional e102 municípios 
acolhimento familiar. Fonte: 
CadSuas em maio/2021)

x
100 % de municípios com 
oferta para participar das lives 
realizadas

x x

Número de capacitações e 
assessorias realizadas

Realização de 2 lives sobre 
acolhimento familiar.

Não tem como instrumento de 
registro de quais municípios 
participaram da Live, mas 
houve o convite para os 399 
municípios 

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Impactado pela Pandemia de 
COVID-19 SEJUF Gestão da 

PolíticaPercentual de municípios com 
oferta de capacitação

Assessorar e capacitar os 
órgãos responsáveis para 
implantação e ou ampliação 
dos programas de acolhimento 
familiar

Assessorar e ofertar 
capacitação a 100% dos 
municípios com Acolhimento 
Familiar. (102 municípios. 
Fonte: CadSuas em 
maio/2021)

x 100% dos municípios 
assessorados x x

Percentual de municípios com 
oferta de capacitação e de 
assessoria.

Não tem como instrumento de 
registro de quais municípios 
participaram da Live, mas 
houve o convite para os 399 
municípios 

399 municípios receberam 
assessoria das equipes dos 
Escritórios Regionais

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Impactado pela Pandemia de 
COVID-19 SEJUF

Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Ofertar cofinanciamento para o 
reordenamento dos serviços de 
acolhimento nos municípios 
prioritários, conforme diretrizes 
do CNAS

Ofertar cofinanciamento a 
100% dos municípios que 
aderiram ao cofinanciamento. 
(99 municípios aderiram ao 
PPAS IV. Fonte: SIFF/SISTAG)

x
Oferta de cofinanciamento para 
100% dos municípios elegíveis 
do PPAS IV (recursos FEAS)

x x Percentual de municípios 
ofertados

99 municípios com o recurso 
disponibilizados ATINGIDA SEJUF

Promoção dos 
Direitos, Gestão 
da Política

Ofertar incentivo financeiro 
para o aprimoramento dos 
serviços de acolhimento de 
crianças e adolescentes, como 
foco na reintegração familiar de 
crianças e na construção de 
autonomia dos adolescentes

Ofertar incentivo financeiro 
para 100% das Organizações 
da Sociedade Civil - OSC que 
prestam serviços de 
acolhimento institucional e 
familiar que estejam dentro das 
normativas (96 serviços de 
acolhimento executadas por 
instituições registrados no 
CadSuas. Fonte: CadSUAS em 
março/2021).

x 0 x

Percentual de instituições 
elegíveis em relação ao 
número de instituições de 
acolhimento registradas no 
Cad SUAS.

A meta se refere a OSC porém 
tem indicador incompatível 
referente ao percentual de 
município que foram ofertados 
o incentivo financeiro

NÃO EXECUTADA Impactado pela Pandemia de 
COVID-19 SEJUF Promoção dos 

Direitos
Percentual de municípios a que 
foram ofertados o incentivo 
financeiro

Caracterizar e avaliar a 
estrutura e dinâmica de 
funcionamento das Unidades 
de Acolhimento disponíveis no 
Censo SUAS

Elaborar um relatório a cada 
dois anos x

Número de relatórios 
elaborados e apresentados no 
CEDCA/PR

SEJUF Gestão da 
Política

7

Sensibilizar a população para a 
garantia do direito à 
convivência familiar e 
comunitária de crianças e 
adolescentes

Elaborar projetos que visem a 
ações para o estímulo da 
adoção exercida legalmente, 
conforme art13, parágrafo 
único do Estatuto

Realizar pelo menos um 
projeto ou ação por ano em 
cada uma das 161 unidades 
jurisdicional especializada em 
infância e juventude.  (161 
Comarcas - Fonte TJ-2021)

x Estimativa de 47 comarcas 
com projeto implantado. . x x Percentual de projetos e ações 

realizadas 25% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Não foi possivel confirmar a 
existência total de projetos, já 
que até este momento , 111
(cento e onze) comarcas 
prestaram informaram

TJPR Promoção dos 
Direitos
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EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

1
Ampliar e implementar espaços 
de referência para 
adolescentes e suas famílias

Assessorar  os municípios em 
que há espaços em 
funcionamento ou em fase de 
implementação.

Assessorar  100% dos 
municípios  em que há 
espaços em funcionamento ou 
em fase de implantação (28 
municpios com Centros da 
Juventude. Fonte: 
DPSB/SEJUF)

x
Assessoramento realizado 
pelas Escritórios Regionais e 
pela DSPB

x x Percentual de municípios 
assessorados 100% ATINGIDA SEJUF Gestão da 

Política

Capacitar  os municípios em 
que há espaços em 
funcionamento.

Ofertar capacitação para 100% 
dos municípios em que  há 
espaços em funcionamento (28 
municípios. Fonte: 
DPSB/SEJUF)

x Duas reuniões técnicas x x
Percentual de municípios com 
vagas ofertadas em 
capacitação

0% NÃO EXECUTADA
situação pandêmica interferiu 
na possibilidade de 
capacitações.

SEJUF Gestão da 
Política

2

Delinear e implantar ações 
destinadas a crianças e 
adolescentes, garantindo uma 
melhor qualidade de vida e o 
desenvolvimento do esporte 
paranaense

Cofinanciar ações de 
organizações governamentais 
e não governamentais que 
oportunizem o acesso de 
crianças e adolescentes à 
prática de atividade física nas 
três manifestações esportivas 
(educacional, rendimento e 
participação), por meio da 
implantação e implementação 
de projetos

Cofinanciar pelo menos 5 
programas/projetos de 
organizações governamentais 
e pelo menos 5 não 
governamentais anualmente

x Número de instituições 
conveniadas SEED

Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Delinear as possibilidades de 
Gestão Compartilhada do 
Público Estratégico envolvido 
no esporte, do Sistema 
Esportivo Estadual, que atuará 
junto às crianças e 
adolescentes paranaenses

Iniciar a construção do pilar da 
Gestão Compartilhada do 
Sistema Esportivo Estadual, 
por meio de assinatura de 
Termo de Coorperação 
Técnica da PARANÁ 
ESPORTE/SEED com a 
Universidade Federal do 
Paraná-UFPR.

x

Termo de Cooperação Técnica  
PARANÁ ESPORTE/SEED 
com a Universidade Federal do 
Paraná-UFPR assinado.

SEED
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Impressão de 5000 cadernos 
da Gestão Compartilhada x Número de cadernos 

impressos SEED
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Delinear o Plano de Ações de 
Esporte da Paraná Esporte, 
destinado principalmente às 
crianças e adolescentes 
paranaenses

Construir e detalhar o Plano de 
Ações de esporte da Paraná 
Esporte, parte integrante do 
Sistema Esportivo Estadual

x
Plano de Ações de esporte da 
Paraná Esporte construído e 
detalhado.

SEED
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Impressão de 5 mil cadernos 
do Plano de Ações de esporte 
da Paraná Esporte.

x Número de cadernos 
impressos SEED

Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Incentivar a execução de 
projetos de Esporte 
Participação/Lazer no Estado 
do Paraná, com ações voltadas 
ao atendimento de crianças e 
adolescentes nos municípios 
paranaenses

Execução de projetos 
esportivos com ações voltadas 
a crianças e adolescentes em 
70% dos municípios 
paranaenses

x
Percentagem de municípios 
com projetos executados no 
Paraná.

SEED
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Identificar o Público Estratégico 
do Sistema Esportivo Estadual, 
entendido como um conjunto 
de atores, agentes e entes 
públicos, privados e do 3o 
setor, numa rede de 
cooperação integrada atuando 
em sinergia em relação ao 
esporte, às ações do Governo 
e às demais instituições

Coletar os dados do campo de 
atuação de 100% dos órgãos 
esportivos municipais que 
integram o Público Estratégico 
do Sistema Esportivo Estadual 
que atuam com o esporte junto 
às crianças e adolescentes do 
Paraná, detalhando seus 
papeis, interesses e ações, 
tendo como viés a gestão 
integrada, compartilhada e 
sistêmica

x

Todos os 399 municípios do 
Estado tiveram seus dados 
coletados por meio de 
instrumento - questionário.

x x
100% dos órgãos esportivos 
municipais com os dados 
coletados.

399 municípios foram 
atingidos, totalizando 100% 

dos órgãos esportivos 
municipais com os dados 

coletados.

ATINGIDA SEED
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Elaboração do Relatório Anual 
dos dados coletados do 
Público Estratégico.

x

Os dados dos órgãos 
esportivos municipais são 
armazenados pelo Estado na 
plataforma digital do Instituto 
Inteligência Esportiva, da 
UFPR em parceria com a 
PARANÁ ESPORTE 

x x Relatório Anual elaborado. Relatório Anual elaborado. ATINGIDA SEED
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política
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EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

3 Difundir atividades artísticas 
para crianças e adolescentes

Apresentação de espetáculos 
artísticos gratuitos para 
crianças e adolescentes, nos 
equipamentos culturais 
estaduais e municípios que 
receberem os programas da 
SECC

Atingir um público anual 
estimado em 10.000 
espectadores

x

A Meta foi prejudicada por 
conta da pandemia do Covid 
19. Porém foram realizadas 
acões no ambiente on-line

x x Número de espectadores
Foram atendidas de maneira 
online 16.732 crianças e 
adolescentes.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA Covid 19- Pandemia. SECC Promoção de 

Direito

Apresentações gratuitas da 
Orquestra Sinfônica do Paraná 
para crianças e adolescentes

Atingir um público anual 
estimado em 10.000 
espectadores

x

A Meta foi prejudicada por 
conta da pandemia do Covid 
19. Porém foram realizadas 
acões no ambiente on-line

x x Número de espectadores
Foram atendidas de maneira 
online 15.781 crianças e 
adolescentes.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA Covid 19- Pandemia. SECC Promoção de 

Direitos

4

Disponibilizar formação 
contínua aos profissionais de 
educação da rede pública 
estadual

Realização de formação inicial 
e continuada para todos os 
profissionais da educação da 
rede pública estadual de 
ensino e conveniadas, de 
forma presencial e a distância, 
em todos os níveis, 
modalidades e especificidades 
educacionais, contemplando os 
sujeitos da diversidade, 
incluindo conteúdos afetos aos 
direitos humanos de crianças e 
adolescentes

100% dos profissionais da 
Educação dos 
estabelecimentos de ensino da 
rede pública estadual, 
formados deforma gradativa, 
sendo 10% ao ano

x

Dias de Estudo e 
Planejmanento , 1º e 2º 
semestres;Núcleo de 
Formadores em Ação;
Formação em exercício, Escola 
de Gestão.  

x x Percentual de profissionais 
atendidos nas formações 90% ATINGIDA SEED Gestão da 

Política

5
Disponibilizar material de apoio 
didático para atendimento às 
necessidades educacionais

Planejamento orçamentário da 
SEED para disponibilização de 
material de apoio didático, 
priorizando conteúdos relativos 
ao Estatuto, ao enfrentamento 
às violências, preconceito, 
discriminação, deficiências e 
prevenção ao uso de 
substâncias psicoativas

Disponibilização on-line de 
material para 100% da rede 
estadual

x

 As equipes técnico 
pedagógicas da Seed 
produziram material didático 
pedagpogicos em todas as 
áreas de conhecimento e 
modalidades de ensino, sem 
ônus para Seed.

x x Número de materiais 
disponibilizados 0 NÃO EXECUTADA

Em função de 
excepcionalidade Covid-19 o 
orçamento foi priorizado ao 
atendimento das aulas 
remotas.

SEED Gestão da 
Política

Distribuição de material de 
apoio didático impresso para 
compor o acervo bibliográfico 
para 100% das escolas da 
rede estadual de ensino, de 
forma gradativa

x

 As equipes técnico 
pedagógicas da Seed 
produziram material didático 
pedagpogicos em todas as 
áreas de conhecimento e 
modalidades de ensino, sem 
ônus para Seed.

x x Número de escolas que 
receberam material 0 NÃO EXECUTADA

Em função de 
excepcionalidade Covid-19 o 
orçamento foi priorizado ao 
atendimento das aulas 
remotas.

SEED Gestão da 
Política

6

Expandir a oferta de ampliação 
da jornada escolar na 
Educação Básica por meio de 
organização curricular 
disciplinar, considerando a 
legislação estadual vigente

Manutenção da oferta de 
funcionamento da Atividade 
Complementar de Reforço 
Escolar e sala de Recursos 
Multifuncionais no contraturno.

Atendimento das crianças e 
adolescentes que apresentam 
defasagem na aprendizagem 
e/ou deficiências em 100% das 
escolas que ofertam ampliação 
da jornada escolar e salas 
multifuncionais

x

 O Departamento de Educação 
Especial autoriza o 
funcionamento das SRM 
conforme a demanda de 
estudantes publico da 
educação especial 
matriculados na Rede Estadual 
de Ensino e conforme a 
solicitação das Instituições de 
Ensino. 

x x

Percentual de escolas com 
atividades complementar de 
reforço escolar e recursos 
multifuncionais no contraturno.

Sala de Recursos 
Multifuncional - 85% referente 
a 2.117 escolas/ Programa 
Mais Aprendizagem  68% das 
escolas.

ATINGIDA SEED Promoção de 
Direitos

Manutenção e expansão de 
programas visando à 
ampliação da jornada escolar

Atendimento de 100 % das 
unidades escolares com oferta 
de atividades curriculares de 
contraturno

x

São programas e projetos que 
são desenvolvidso em 
contraturno como ampliação de 
jornada e sua implantação esta 
acontecendo gradualmente a 
cada ano.

x x Percentual de escolas com 
atividades ofertadas 63,15% PARCIALMENTE 

EXECUTADA

São programas e projetos que 
são desenvolvidso em 
contraturno como ampliação de 
jornada e sua implantação esta 
acontecendo gradualmente a 
cada ano.

SEED Promoção de 
Direitos

Oferta de atividades 
pedagógicas articuladas ao 
currículo da base nacional 
comum, organizadas 
didaticamente no Projeto 
Político Pedagógico e 
regulamentadas no Regimento 
Escolar como forma de 
ampliação de tempos, espaços 
e oportunidades educativas

Ampliação em 100% do 
número de escolas que 
oferecem Educação em Tempo 
Integral em Turno Único

x  A ampliação vem acontecendo 
gradativamente ano a ano. x x

Número de escolas que 
oferecem Educação em Tempo 
Integral em Turno Único

168 escolas PARCIALMENTE 
EXECUTADA

A ampliaçaõ vem acontecendo 
gradativamente ano a ano SEED Promoção de 

Direitos
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EIXO 4 - DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO
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PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

7

Fomentar ações de educação 
para o turismo, com especial 
atenção para a criança e o 
adolescente e com vistas à 
inserção social

Inserir o tema turismo no 
ambiente escolar

Implementar 2 programas 
Parque Escola x

Não houve a implementação 
de ações do Programa Parque 
Escola, este encontra-se em 
fase de replanejamento. Outra 
ação que corrobora com a 
referida meta é a construção 
da Escola do Mar. iniciada em 
2021, no Parque Estadual das 
Ilhas das Cobras, que servirá 
para formação da população 
do Litoral do Paraná dentro de 
temáticas como Turismo e 
Educação Ambiental, incluindo 
crianças e adolescentes que 
sejam filhos de moradores 
nativos. 

x x
Quantidade de parques que 
aderiram ao programa Parque-
Escola

0 PARCIALMENTE 
EXECUTADA

O projeto do Programa Parque 
Escola teve o texto do projeto 
redigido e sua estratégia de 
operacionalização 
sistematizada, no qual foi 
definido estrategicamente 
quais serão as primeiras 
Unidades de Conservação a 
receberem o programa. No 
projeto foi estabelecido o raio 
de abrangência dos municípios 
que poderão trazer visitas das 
escolas aos parques, e o 
público-alvo do programa 
(alunos do 5º ano). As 
primeiras Unidades de 
Conservação escolhidas foram 
definidas de acordo com a sua 
estrutura disponível, sendo 
priorizadas as Unidades de 
Conservação com as melhores 
estruturas para recebimento do 
público externo, como por 
exemplo aquelas que possuem 
banheiros e centro de 
visitantes em boas condições 
de uso. As Unidades de 
Conservação selecionadas 
foram: PE Rio da Onça, PE 
Metropolitana, PE Lago Azul, 
PE Mata São Francisco, PE 
Mata dos Godoy, PE São 
Camilo e PM das Araucárias e 
Parque Estadual Vila Velha.                                                                     
Atualmente o projeto se 
encontra em fase de 
planejamento para viabilização 
das atividades, uma vez que a 
pandemia afetou diretamente o 
planejamento da matriz 
curricular das escolas, 
afetando o funcionamento do 
projeto. Foram definidos como 
piloto o Parque Estadual do 
Lago Azul e o Parque Estadual 
de Vila Velha.

SEDEST Promoção de 
Direitos

8

Fomentar a efetivação da Lei 
no 12796/2013, que garante o 
atendimento de 100% das 
crianças na Educação Infantil

Estabelecer parceria com 
Conselhos de Educação para 
monitorar o cumprimento da lei

Realizar 1 reunião anual entre 
CEDCA e o CEE x

Reunião realizada dia 
26/11/2021 com pauta 

ampliada em relação a Lei 
12796/2013.

x x Número de reuniões realizadas 1 ATINGIDA CEDCA Gestão da 
Política

9 Fomentar atividades artísticas 
para crianças e adolescentes

Abertura de editais do 
PROFICE: circulação de 
espetáculos contemplando 
todas as linguagens artísticas

Atingir 30% dos municípios do 
Estado do Paraná x

Meta não pôde ser mensurada 
devido a alteração de muitos 
projetos para formato 
virtual/online e suspensão do 
prazo para execução de 
projetos, motivo, Pandemia de 
COVID-19, Resolução 
032/2020.

x x Percentual de municípios 
atingidos

Segundo relatórios de 
acompanhamento 
apresentados em projetos 
aprovados no Edital 001/2017, 
estima-se que 57.667 crianças 
e adolescentes tenham sido 
atendidas, a maior parte em 
forma virtual/online.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA Pandemia de COVID-19. SECC Promoção de 

Direitos
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Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO
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2021 2022 2023

10

Garantir espaços físicos 
escolares adequados às 
necessidades educacionais e 
ampliar o número de 
equipamentos e mobiliários

Ampliação gradativa das 
condições de acessibilidade e 
segurança das escolas da rede 
estadual de ensino

100% das escolas da rede 
estadual de ensino adequadas 
em relação à acessibilidade e 
segurança contra incêndio, 
sendo 320 escolas ao ano

x

A implementação de plano de 
acessibilidade que atenda a 
todas as instituições de ensino 
estaduais é uma ação que 
demanda robusto 
planejamento financeiro, o qual 
somente poderá ser 
desenvolvido a longo prazo. 
Cabe informar que nos últimos 
anos, as ampliações ou 
serviços de engenharia de 
grande porte, efetivados nas 
instituições de ensino 
estaduais, contemplam nos 
projetos  a adequação dos 
prédios as normas de 
acessibilidade. Ressaltamos 
ainda,  que nos prédios com 
mais de um pavimento, para 
facilitar o atendimento aos 
alunos com necessidades 
especiais, as direções das 
instituições de ensino estão 
sendo orientadas a manter 
salas de aula, espaços 
administrativos e de uso 
comuns no térreo, promovendo 
para a comunidade escolar 
condições de acessibilidade.

x x
Número de escolas com 
acessibilidade e segurança 
contra Incêndio

A implementação de plano de 
acessibilidade que atenda a 
todas as instituições de ensino 
estaduais é uma ação que 
demanda robusto 
planejamento financeiro, o qual 
somente poderá ser 
desenvolvido a longo prazo. 
Cabe informar que nos últimos 
anos, as ampliações ou 
serviços de engenharia de 
grande porte, efetivados nas 
instituições de ensino 
estaduais, contemplam nos 
projetos  a adequação dos 
prédios as normas de 
acessibilidade. Ressaltamos 
ainda,  que nos prédios com 
mais de um pavimento, para 
facilitar o atendimento aos 
alunos com necessidades 
especiais, as direções das 
instituições de ensino estão 
sendo orientadas a manter 
salas de aula, espaços 
administrativos e de uso 
comuns no térreo, promovendo 
para a comunidade escolar 
condições de acessibilidade.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Muitos prédios escolares ainda 
estão em processo de 
adequação física por serem 
construções antigas, entre eles 
prédios de históricos que 
precisam autorização do 
Instituto de Patrimônio 
Histórico do Paraná.  90% dos 
prédios escolares são 
fiscalizados pelos bombeiros 
quanto a segura contra 
incendios.

SEED Gestão da 
Política

Construir, ampliar e recuperar 
ambientes escolares de acordo 
com a legislação vigente com 
priorização de instituições de 
ensino que ofertam a educação 
em tempo integral quanto a 
equipamentos, mobiliários e 
obras de engenharia

Adequação da estrutura física 
de 100% das unidades 
escolares que ofertarem a 
educação em tempo integral, 
sendo 50% até 2018 e o 
restante até 2023

x

 Em relação ao percentual de 
vagas da ETI as mesmas são 
ofertas na região que estão 
inseridas e de acordo com a 
demanda existente exitente, 
ficando dificil mensurar este 
quantitativo.

x x

Percentual de vagas ofertadas 
na Educação em Tempo 
Integral

90% das escolas que ofertam 
ensino em tempo integral 
foram atendidas ou estão em 
fase de atendimento. O 
restante está elencado para 
atendimento dentro do 
planejamento de 2022 e 2023. 
Em relação ao percentual de 
vagas da ETI as mesmas são 
ofertas na região que estão 
inseridas e de acordo com a 
demanda existente exitente, 
ficando dificil mensurar este 
quantitativo.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA SEED Gestão da 

Política
Percentual de escolas com 
estrutura física adequada
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Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
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10

Garantir espaços físicos 
escolares adequados às 
necessidades educacionais e 
ampliar o número de 
equipamentos e mobiliários

Promoção de adaptações 
arquitetônicas, aquisição de 
tecnologias assistivas e 
mobiliários adaptados, bem 
como das questões relativas à 
prevenção de situações de 
risco, emergência e segurança 
na escola

50% das escolas com 
melhorias de infraestrutura 
implementadas

x (FUNDEPAR) x x Percentual de escolas 
adaptadas

 O Planejamento dos Serviços 
de Engenharia se refere a 
todas as situações de 
reformas, reparos e melhorias, 
as quais não impactam no 
aumento da área construída 
das instituições, podendo ser 
exemplificadas como: 
troca/reformas/reparos e ou 
melhorias no telhado, forro, 
assoalhos, pisos, paredes, 
revestimentos, portas, 
esquadrias, hidráulica, elétrica, 
pintura, etc.  
       O atendimento a essas 
situações se dá após 
levantamento/laudo de 
engenharia, o qual aponta as 
necessidades de intervenções 
na estrutura física do prédio 
escolar.
      A priorização no 
atendimento de tais casos se 
dá de acordo com as 
indicações técnicas apontadas 
nos laudos da engenharia, 
sendo elencadas e priorizadas, 
de acordo com as situações 
que cada caso requer. Podem 
se por questões estruturais, 
urgentes ou mesmo 
emergenciais. Tomando como 
referencia o tempo médio de 
idade dos prédios escolares 
que hoje é de 
aproximadamente 50 anos, 
teremos problemas 
decorrentes do uso e do 
desgaste do tempo, exemplo 
de questões estruturais, se 
levarmos em consideração as 
legislações vigentes 
normalmente mais recentes 
que o tempo de vida das 
edificações também vamos nos 
deparar com estes problemas. 
Se observarmos atos de 
vandalismo e furto vamos a 
titulo de exemplo nos 
depararmos com situações 
urgentes, situações estas que 
não inviabilizam, mas 
prejudicam e muito o uso do 
equipamento publico. Por outro 
lado, se formos considerar 
eventos adversos e fenômenos 
naturais, causados por 
intempéries da natureza como, 
chuvas de granizo, vendavais 
e/ou pela 
ação humana, como incêndios, 
teremos situações 
emergenciais, que inviabilizam 
o uso do equipamento público 
e que requerem o atendimento 
imediato. Cabe ressaltar que 
todos os estabelecimentos de 
ensino, recebem anualmente 
recursos descentralizados 
através do Programa Fundo 
Rotativo, estes recursos por se 
tratarem de uma fonte de 
custeio podem 
e/ou devem ser utilizados na 
manutenção das edificações 
escolares.Cabe ressaltar que 
tanto o atendimento ao 
planejamento de obras, quanto 
dos serviços de engenharia, 
dependem da capacidade 
técnica de engenheiros e 
arquitetos para elaboração de 
elementos técnicos suficientes 
que garantam a lisura nos 
processos licitatórios de 
contratação. E ainda, ressalta-
se que se faz necessário a 
disponibilidade financeira e 
orçamentária para contratação 
e execução de tais situações, 
isto posto, 
previstas na LOA, garantida 
por convênios ou mesmo 
quando possível suplementada 
pelo Governo do Estado, além 
dos orçamentos pré- 
aprovados.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA SEED Gestão da 

Política
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11

Garantir o direito à educação 
de crianças e adolescentes 
que necessitem de cuidados 
hospitalares

Ação integrada entre SEED e 
SESA na implantação e 
implementação do SAREH, 
identificando os 
estabelecimentos hospitalares 
que atendem crianças e 
adolescentes, com internação 
e sensibilizando estes hospitais 
para a implantação do serviço

Sensibilizar 100% dos 
hospitais identificados, para 
implantação do SAREH

x
A adesão pelo serviço inicia no 
Hospital e a SEED/DEE 
realizada a divulgação. 

x x
Percentual de hospitais 
identificados com SAREH 
implantado

19 Hospitais com termos de 
adesão para a realização do 
atendimento do estudantes em 
tratamento de saúde. 

ATINGIDA SEED
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

12

Implementar as ações 
previstas no Plano Estadual do 
Livro, Leitura e Literatura 
(PELLL)

Fomentar projetos de incentivo 
à leitura nas bibliotecas 
municipais e outros espaços

Atingir 50% dos municípios do 
Estado x A Meta foi prejudicada devido a 

Pandemia de COVID-19. x x Percentual de municípios 
atendidos

Não houve realização de 
projetos. NÃO EXECUTADA Pandemia de COVID-19. SECC Promoção de 

Direitos

Formação de agentes e 
mediadores de leitura

Ofertar ao menos um curso ao 
ano, buscando o maior 
números de municípios 
aderidos ao curso.

x A Meta foi prejudicada devida a 
Pandemia de COVID-19. x x

Número de cursos de formação 
de incentivo à leitura aplicados 
nos municípios

0
NÃO EXECUTADA Pandemia de COVID-19. SECC Gestão da 

Política
Percentual de municípios 
atingidos 0

13

Implementar as Diretrizes 
Nacionais e Estaduais para a 
Educação em Direitos 
Humanos na Educação Básica 
do Estado do Paraná

Implementação das Diretrizes 
Estaduais para Educação em 
Direitos Humanos na 
Educação Básica do Estado do 
Paraná

Inclusão nos conteúdos 
curriculares da educação em 
direitos humanos, 
principalmente o ECA, no 
Estado do Paraná, em 100% 
das escolas públicas, de forma 
gradativa

x

 Nas 2117 instituições de 
ensino  as ações que 
configuram EDH são previstas 
no Projeto Político Pedagógico 
e  no Regimento Escolar, no 
entanto não há como mensurar 
quantas foram realizadas por 
que elas acontecem no plano 
de trabalho docente.   

x x

Número de ações que se 
configurem como educação em 
direitos humanos nos projetos 
pedagógicos das escolas 
pertencentes ao sistema 
estadual de educação

Nas 2117 instituições de 
ensino  as ações que 
configuram EDH são previstas 
no Projeto Político Pedagógico 
e  no Regimento Escolar, no 
entanto não há como mensurar 
quantas foram realizadas por 
que elas acontecem no plano 
de trabalho docente.   

ATINGIDA SEED Gestão da 
Política

Número de escolas realizando 
ações de educação em direitos 
Humanos

14

Monitorar e avaliar os projetos, 
programas e serviços que 
atendem às crianças e 
adolescentes no processo de 
escolarização, visando ao 
aprimoramento constante para 
a garantia da qualidade dos 
serviços ofertados

Criar critérios de avaliação e 
um instrumento específico para 
avaliar os projetos, programas 
e serviços que atendem às 
crianças e adolescentes no 
processo de escolarização

Aplicar o instrumento de 
avaliação em 100% dos 
projetos, programas e serviços 
que atendem às crianças e 
adolescentes no processo de 
escolarização

x Em todos os programas exitem 
critérios de avaliação. x x

Número de projetos, 
programas e serviços 
avaliados

26 PROGRAMAS ATIVOS ATINGIDA SEED Gestão da 
Política

15

Preparar profissionais para 
atuação em programas, 
projetos e atividades esportivas 
para crianças e adolescentes 
do Estado do Paraná

Capacitar profissionais de 
Educação Física e Esporte 
para atuar em programas e 
projetos do Estágio de Esporte 
para a vida toda e 
Readaptação no Estado do 
Paraná.

Atender 100% dos municípios 
paranaenses de até 30 mil 
habitantes

x

Este curso de capacitação é 
realizado com recursos do FIA, 
sendo uma das ações do 
Programa Parná Mais Lazer, 
anteriormente realizado em 
parceria com o Programa 
Família Paranaense.

x x
Percentual de municípios 
paranaenses de até 30 mil 
habitantes atendidos

0% NÃO EXECUTADA

Este curso de capacitação é 
uma das ações do Programa 
Parná Mais Lazer, 
anteriormente realizado em 
parceria com o Programa 
Família Paranaense. Em 2021, 
não foram disponibilidado os 
recursos financeiros do FIA 
para sua execução.

SEED Gestão da 
Política

Capacitar até 150 (cento e 
cinquenta) profissionais de 
Educação Física e Esporte 
para atuar com lazer no 
Paraná

x

Este curso de capacitação é 
realizado com recursos do FIA, 
sendo uma das ações do 
Programa Paraná Mais Lazer, 
anteriormente realizado em 
parceria com o Programa 
Família Paranaense.

x x Percentual de profissionais 
capacitados 0% NÃO EXECUTADA

Este curso de capacitação é 
uma das ações do Programa 
Paraná Mais Lazer, 
anteriormente realizado em 
parceria com o Programa 
Família Paranaense. Em 2021, 
não foram disponibilidado os 
recursos financeiros do FIA 
para sua execução.

SEED Gestão da 
Política

Propiciar aos gestores de 
políticas públicas de esporte 
destinadas às crianças e 
adolescentes dos municípios 
do Paraná, o desenvolvimento 
de competências de gestão, 
por meio da capacitação e 
aperfeiçoamento contínuos

Atender no mínimo 50% dos 
municípios paranaenses 
anualmente

x

Curso de Gestão Pública do 
Esporte, nível Especialização 
Lato Sensu, à distância, 
realizado em parceria com 
Universidade Estadual de 
Ponta Grossa para servidores 
públicos municipais e 
estaduais que atuam nos 
órgãos esportivos municipais e 
estaduais. Voltado à gestores 
que possuem diploma 
universitário, os alunos estarão 
aptos a atuar em projetos de 
caráter público na área de 
gestão de esporte e lazer. 

x x Percentual de municípios do 
Paraná atendidos 23,05% PARCIALMENTE 

EXECUTADA

Primeiro curso ofertado pela 
parceria entre a Paraná 
Esporte e a UEPG, por meio 
de Termo de Cooperação 
Técnica. O mesmo será 
novamente ofertado em 2022. 

SEED Gestão da 
Política
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15

Preparar profissionais para 
atuação em programas, 
projetos e atividades esportivas 
para crianças e adolescentes 
do Estado do Paraná Propiciar aos gestores de 

políticas públicas de esporte 
destinadas às crianças e 
adolescentes dos municípios 
do Paraná, o desenvolvimento 
de competências de gestão, 
por meio da capacitação e 
aperfeiçoamento contínuos

Participação de no mínimo 1 
representante por município 
paranaense anualmente

x

Curso de Gestão Pública do 
Esporte, nível Especialização 
Lato Sensu, à distância, 
realizado em parceria com 
Universidade Estadual de 
Ponta Grossa para servidores 
públicos municipais e 
estaduais que atuam nos 
órgãos esportivos municipais e 
estaduais. Voltado à gestores 
que possuem diploma 
universitário, os alunos estarão 
aptos a atuar em projetos de 
caráter público na área de 
gestão de esporte e lazer. 

x x
Percentagem de 
representantes atendidos por 
município

23,05% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Primeiro curso ofertado pela 
parceria entre a Paraná 
Esporte e a UEPG. O mesmo 
será novamente ofertado em 
2022. 

SEED Gestão da 
Política

Propiciar capacitação técnica 
para profissionais com atuação 
no esporte para aprendizagem 
e desenvolvimento esportivo

Produzir caderno 
técnico/pedagógico com a 
metodologia para aplicação 
das ações de esporte voltadas 
às crianças e adolescentes 
paranaenses até 2023

x

Caderno técnico/pedagógico 
produzido e entregue para 
mininamente os 150 
profissionais capacitados.

SEED Gestão da 
Política

16

Promover a evolução do 
esporte paranaense 
democratizando o acesso à 
prática esportiva de crianças e 
adolescentes, oportunizando 
seu desenvolvimento integral, 
obedecendo as fases de 
aprendizagem, fixação e 
aperfeiçoamento

Implantar modalidades 
esportivas nos municípios 
paranaenses

Atender anualmente pelo 
menos 10 mil crianças e 
adolescentes no Paraná

x

O Programa Estadual de 
Fomento e Incentivo ao 
Esporte - PROESPORTE 
possibilitou o desenvolvimento 
de 33 modalidades esportivas, 
em 21 municípios do Paraná: 
(Atletismo, Badminton, 
Basquete, Beach Tênis, Bocha, 
Boliche , Canoagem, 
Equitação, Ciclismo, Esgrima, 
Esporte de
  Aventura, Futebol, Futebol 
Americano, Futsal, Ginástica, 
Golfe,  Handebol, Jiu-Jitsu, 
Judô, Karatê, Natação, 
Patinação, Rugby, Squash, 
Taekwondo, Tênis, Tênis de 
mesa, Tiro Triatlon, Voleibol, 
Xadrez). 

x x Número de crianças e 
adolescentes atendidos 114.318 ATINGIDA SEED Promoção de 

Direitos

17

Promover o esporte como 
ferramenta educacional, 
através de competições 
esportivas, que envolvam 
várias modalidades, dando 
oportunidade de participação a 
um maior número de crianças 
e adolescentes das várias 
regiões do Estado, propiciando 
o estímulo recíproco e o 
intercâmbio social

Realizar Jogos da Juventude 
do Paraná para seleções 
municipais referentes às 
Regiões Esportivas do Estado

Aumento (gradativo, de 2%) do 
número de municípios 
participantes anualmente

x

Comparativo: a) Em 2019 
tivemos 368 municípios 
participantes. b) Em 2021 
tivemos 337 municípios 
participantes.

x x

Percentual comparativo do 
número de municípios 
participantes de um ano para 
outro.

-8,43% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Em razão da pandemia, os 
Jogos da Juventude do Paraná 
não foram executados no ano 
de 2020, havendo impacto da 
mesma na participação em 
2021 que foi extremamente 
reduzida. O comparativo foi 
realizados entre os dados das 
competições realizadas em 
2019 e 2021.

SEED Promoção de 
Direitos

Aumento gradativo de 2% do 
número de atletas participantes 
anualmente

x

Comparativo: a) Em 2019 
tivemos 19.160 atletas 
participantes. b) Em 2021 
tivemos a participação de 
11.130 atletas participantes.

x x
Percentual comparativo do 
número de atletas participantes 
de um ano para outro.

-41,91% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Em razão da pandemia, os 
Jogos da Juventude do Paraná 
não foram executados no ano 
de 2020, havendo impacto da 
mesma na participação em 
2021 que foi extremamente 
reduzida. O comparativo foi 
realizados entre os dados das 
competições realizadas em 
2019 e 2021.

SEED Promoção de 
Direitos

Realizar os Jogos Escolares do 
Paraná para Estabelecimentos 
de Ensino Público e 
Estabelecimentos de Ensino 
Privado que congreguem 
crianças, adolescentes e 
Jovens nas regiões do Estado 
respectivas aos 32 Núcleos 
Regionais de Educação

Aumento (gradativo, de 2%) do 
número de alunos/atletas 
participantes anualmente

x

Comparativo: a) Em 2019 
tivemos 100.374 alunos-atletas 
participantes. b) Em 2021 
tivemos a participação de 
8.396 alunos-atletas 
participantes.

x x

Percentual comparativo do 
número de alunos/atletas 
participantes de um ano para 
outro.

-91,64% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Em razão da pandemia, os 
Jogos Escolares do Paraná 
não foram executados no ano 
de 2020, havendo impacto da 
mesma na participação em 
2021 que foi extremamente 
reduzida. O comparativo foi 
realizados entre os dados das 
competições realizadas em 
2019 e 2021.

SEED Promoção de 
Direitos
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17

Promover o esporte como 
ferramenta educacional, 
através de competições 
esportivas, que envolvam 
várias modalidades, dando 
oportunidade de participação a 
um maior número de crianças 
e adolescentes das várias 
regiões do Estado, propiciando 
o estímulo recíproco e o 
intercâmbio social

Realizar os Jogos Escolares do 
Paraná para Estabelecimentos 
de Ensino Público e 
Estabelecimentos de Ensino 
Privado que congreguem 
crianças, adolescentes e 
Jovens nas regiões do Estado 
respectivas aos 32 Núcleos 
Regionais de Educação

Aumento (gradativo, de 2%) do 
número de estabelecimentos 
de Ensino Público e Ensino 
Privado participantes 
anualmente

x

Comparativo de participação:                               
a) 2019:  1.187 Estab. Ens. 
Público - 208 Estab. Ens. 
Privado. Total de  
estabelecimentos de Ensino 
Público e Privado em 2019: 
1.395     b) 2021: 326 Estab. 
Ens. Público - 128 Estab. Ens. 
Privado. Total de  
estabelecimentos de Ensino 
Público e Privado em 2021: 
454. 

x x

Percentual comparativo do 
número de Estabelecimentos 
de Ensino Público e de Ensino 
Privado participantes de um 
ano para outro.

-67,46% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Em razão da pandemia, os 
Jogos Escolares do Paraná 
não foram executados no ano 
de 2020, havendo impacto da 
mesma na participação em 
2021 que foi extremamente 
reduzida. O comparativo foi 
realizados entre os dados das 
competições realizadas em 
2019 e 2021.

SEED Promoção de 
Direitos

Aumento de municípios 
participantes x

Comparativo: a) Em 2019 
tivemos 393 municípios 
participantes. b) Em 2021 
tivemos 120 municípios 
participantes.

x x

Percentual comparativo do 
número de municípios 
participantes de um ano para 
outro.

-69,47% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Em razão da pandemia, os 
Jogos Escolares do Paraná 
não foram executados no ano 
de 2020, havendo impacto da 
mesma na participação em 
2021 que foi extremamente 
reduzida. O comparativo foi 
realizados entre os dados das 
competições realizadas em 
2019 e 2021.

SEED Promoção de 
Direitos

18
Proporcionar formação artística 
e cultural para crianças e 
adolescentes

Ação educativa, visitas 
guiadas, oficinas de criação, 
atendimento especializado, 
mediação, sensibilização, 
interação e ofi cinas de arte-
educação, nos museus 
pertencentes à SECC e 
também nos municípios que 
receberem o programa de 
itinerância de acervos (feito por 
demanda), dirigidas às 
crianças e adolescentes das 
redes pública e privada de 
ensino

Atingir público de crianças e 
adolescentes, em no mínimo, 
50% dos municípios do Estado 
que possuem museus e 40% 
daquelas contemplados com o 
Programa de Itinerância de 
Acervos.

x

Esta meta foi realizada de 
maneira transvesal, pois foi 
prejudicada devido a Pandemia 
de COVID-19. Foram 
realizadas oficinas online 
durante 2021.

x x

Número de municípios 
atingidos em relação ao 
número total daqueles que 
possuem museus

0

NÃO EXECUTADA

Pandemia de COVID-19. No 
decorrer de 2021, os setores 
educativos das Instituições 
culturais do Estado do Paraná 
prosseguiram com uma 
dinâmica de programação on-
line.

SECC Promoção de 
Direitos

Número de municípios 
atingidos em relação ao 
número total daqueles 
contemplados com o Programa 
de Itinerância de Acervos 

0

Número de participantes 0
Realizar cursos de capacitação 
artística e cultural para atores 
do SGD

Realizar, no mínimo, um curso 
por ano. x Não foi realizado. x x Número de cursos realizados 0 NÃO EXECUTADA Pandemia de COVID-19. SECC Promoção de 

Direitos

Realizar cursos de formação 
artística e cultural para 
crianças e adolescentes

Realizar, no mínimo, um curso 
por ano x

No decorrer de 2021, os 
setores educativos das 
instituições culturais do Estado 
do Paraná proseguiram com 
uma dinâmica de programação 
on-line.

x x Número de cursos realizados

Foram realizados vários cursos 
no 1º Semestre com 425 
alunos, e no 2º Semestre 527 
alunos, totalizando 952.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA Pandemia de COVID-19. SECC Promoção de 

Direitos

19

Realizar análise contínua de 
dados para diagnósticos da 
realidade escolar em todas as 
especificidades que se fizerem 
necessárias, por meio de um 
sistema de pesquisa 
permanente, on-line

Criação de um sistema de 
registro de dados – categoria, 
tipificação e outros – para 
captar ocorrências de 
violências e drogadição nas 
escolas, bem como outros 
dados referentes às 
necessidades que se fizerem 
prementes e, a partir de 
diagnósticos, realizar ações 
pedagógicas de prevenção ou 
enfrentamento.

Implantar o sistema de registro 
de dados x

 Não estava previsto dotação 
orçamentária em função do 
período pandêmico Covid -19.

x x Sistema de registros 
implantado 0,00% NÃO EXECUTADA

Não estava previsto dotação 
orçamentária em função do 
período pandêmico Covid -19.

SEED Gestão da 
Política

20
Sensibilização de crianças e 
adolescentes sobre cidadania 
e meio ambiente

Parceria com escolas e 
colégios para formação sobre 
direitos, deveres e 
conscientização da importância 
da preservação do meio 
ambiente, das 
responsabilidades sociais, de 
controle da criminalidade e da 
participação na segurança, 
com a finalidade da melhoria 
da qualidade de vida de todos 
os cidadãos

Continuidade do programa, 
atendendo 100% das 
demandas quando solicitado

x

11 SOLICITAÇÕES DE 
EVENTOS RELACIONADOS A 

TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

x x
Número de palestras e cursos 
realizados em relação à 
demanda

0 NÃO EXECUTADA

DEVIDO AO QUADRO 
PANDÊMICO  DA COVID-19 
HOUVE APENAS 11 
SOLICITAÇÕES DE 
EVENTOS RELACIONADOS A 
TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL, NO ENTANTO, 
POR MEDIDAS DE 
SEGURANÇA  E 
PRUDÊNCIA/PRECAUÇÃO E 
EM ATENDIMENTO ÀS 
NORMAS E ORIENTAÇÕES  
DOS ÓRÇÃOS DE SAÚDE, 
NÃO FOI POSSÍVEL SEREM 
ATENDIDAS ( PROT. 
18.503.323-9)

SESP Promoção de 
Direitos
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21 Universalizar o acesso à 
escola e o direito à Educação

Ampliação da oferta de 
serviços de apoio para 
atendimento educacional de 
qualidade aos alunos da 
Educação Especial

Acesso à escola e aos serviços 
de apoio a 100% dos alunos x

Os serviços são 
disponibilizados para as 
famílias com estudante público 
da Educação Especial. Cabe a 
essas a adesão aos serviços 
disponiveis do atendimento 
educacional especializado. 

x x Número de serviços de apoio 
da Educação Especial

Sala de Recursos 
Multifuncional - Professor de 
Apoio Educaiconal 
Especializado - Professor de 
Apoio a Comunicação 
Alternatica, Tradutor e 
Interprete de Libras e Guia 
Intérprete. 

ATINGIDA SEED Promoção de 
Direitos

Construção e implementação 
de proposta pedagógica 
específica para atendimento às 
crianças e adolescentes em 
situação de itinerância

Ampliação em 20% a cada dois 
anos no atendimento de 
demandas educacionais de 
alunos ciganos, indígenas, 
nômades, acampados, 
circenses e artistas

x

 Existe proposta pedagógica 
especifica para atendimento 
aos estudantes emm situação 
de itinerância.

x x
Número de crianças e 
adolescentes em situação de 
itinerância atendidos

5000 estudantes indigenas/ 
750 acampados/ os demais 
não há uma dado exato.

ATINGIDA SEED
Promoção de 
Direitos, Gestão 
da Política

Fortalecimento de ações 
interinstitucionais e registro em 
sistema de notificação on-line 
em caso de abandono escolar

Desenvolver, pelo menos, 01 
ação de fortalecimento ao ano x

 Há acompanhamento diário e 
diagnósticos quinzenais em 
relação a busca ativa dos 
estudantes infrequentes.

x x Número de ações 
desenvolvidas

2 seminários e o dia D de 
Combate ao Abandono 
Escolar.

ATINGIDA SEED
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Oportunizar acesso ao esporte 
e lazer às crianças e 
adolescentes, prioritariamente 
para as comunidades 
indígenas e quilombolas

Ofertas de atividades 
esportivas e de lazer em 100% 
das escolas estaduais, 
indígenas e quilombolas

x
 Todas as escolas tem na 
matriz curriculas a disciplina de 
Educação de Fisica.

x x Percentual de escolas com 
oferta de atividades esportivas 100% ATINGIDA SEED Promoção de 

Direitos

Promoção de acesso e 
permanência na escola e aos 
serviços de apoio a todas as 
crianças e adolescentes, 
incluindo escolas indígenas, do 
campo, ciganos e quilombolas

Atendimento de 100% das 
crianças e dos adolescentes no 
Ensino Fundamental e Médio

x Campo 7%  Indigenas 0,5% 
Ilha 0,05  Quilombola 0,03 x x

Percentual de crianças e 
adolescentes em idade escolar 
Matriculados

989526 estudantes em 
escolarização ATINGIDA SEED Promoção de 

Direitos

Realizar o acompanhamento 
da frequência escolar, 
cumprindo a condicionalidade 
na educação, referente ao 
Programa Bolsa Família

Acompanhar 100% dos alunos 
de famílias do Programa Bolsa 
Família, monitorando a 
frequência e as situações de 
abandono escolar

x

 A Seed acompanhou, por 
meio do Programa Presente na 
Escola, todos os estudantes da 
Rede Pública.

x x Percentual de famílias 
beneficiárias acompanhadas 0,00% NÃO EXECUTADA

Em vitrude da pandemia Covid 
19, o MEC  e o MC 
suspenderam o 
acompanhamento das 
condicionalidades da 
educação.  Está sendo 
desenvoldio uma nova versão 
do Sistema Presença.  

SEED Promoção de 
Direitos
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EIXO 5 - DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

1

Fomentar a implantação, 
implementação e continuidade 
de Programas de 
Aprendizagem

Intermediar, através do 
Programa Jovem Aprendiz, 
trabalho para os adolescentes 
na modalidade de 
aprendizagem, preparando 
jovens de 14 a 24 anos para 
ingressar no mercado de 
trabalho através de formação 
técnico-profissional

Inscrição de 5000 jovens por 
ano x

Tivemos no ano de 2021, 
Jovens Inscritos no Portal Mais 
emprego, total de 13.603, 
vagas ofertadas 3.510 
encaminhaods 19.550 
colocações de 5.172 jovens 
colocados no Mercado de 
Trabalho 

x x Número de jovens inscritos

Nossos Postos ficaram de 
quatro a 5cinco meses em 
teletrabalho, o que preudicou o 
cadastramento de jovens 

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Devido a pandemia do COVID 
19 muitas empresas 
declinaram da abertura de 
vagas ao jovens pois a epoca 
não se tinha programa  de 
vacinação para esta faixa 
etária

SEJUF Promoção de 
Direitos

Mapear o número potencial de 
vagas de aprendizagem e o 
número potencial de 
aprendizes no Estado

Elaborar um relatório contendo 
levantamento sobre a 
quantidade de adolescentes 
que poderão acessar esse 
direito nos próximos dez anos, 
quanto à capacidade de 
atendimento das organizações 
públicas e privadas em relação 
ao número de vagas existentes 
no Paraná, por região

x

Não pedemos mensurar o 
potencial de instituiçoes 

formadoras ou a demanda que 
pode ocorrer quanto a 

capacidade de atendimento na 
questão da aprendizagem para 
os próximos dez anos públicas 

ou privadas, bem como o 
número de vagas a serem 

ofertadas na rede SINE e sua 
capacidade de absorver estes 
encaminhamentos ao mercado 
de trabalho embora todos as 

Agências do Trabalhador 
estejam  implementadas para 

atender as demanda de 
abertura de vagas e 

cadastramento de Jovens.

x x Relatório elaborado e 
publicado

Resumo de colocados por 
messo-regiões em 2021 
Noroeste 962 colocados, 
Centro Ocidental 138 
Colocados, Norte Central 654 
colocados, Norte Pioneiro 176 
colocados, Centro Oriental 255 
colocados, Oeste 1305 
colocados, Suldoeste 404 
colocaodos, Centro Sul 222, 
Sudoeste 158 colocados e 
finalmente região Metropolitana 
898 colocações, agora ainda é 
uma incognita qual vai ser o 
comportamento do Mercado de 
Trabalho

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Estamos excutando as metas 
propostas quanto a questão de 
empregabilidade.

SEJUF Promoção de 
Direitos

Elaborar campanha para 
divulgação da aprendizagem 
profissional e do trabalho 
protegido do adolescente, 
visando atingir associações 
comerciais, industriais, 
turísticas e afins, e empresas

Realizar uma campanha 
Anualmente. x

Foi efetuada Campanha de 
marketing em Televisão, 
rádios, sites específicos, visitas 
temáticas às escolas, 
entrevistas e com materiais 
como Banners, Flayers e 
cartazes alusivos ao Cartão 
Futuro Emergencial, Cartão 
Futuro, Recomeça Paraná e 
Carretas do Conhecimento.

x x Número de campanhas 
realizadas

quatro milhões de publicidade 
entre marketing em Televisõa, 
rádios, sites especifico,  visitas 
temáticas às escolas, 
entrevistas e com materiais 
como Banners, Flayers e 
cartazes alusivos ao Cartão 
Futuro Emergencial, Cartão 
Futuro. quanto Recomeça 
Paraná e Carretas do 
Conhecimento não houve 
recursos disponiveis para 
elaboração de material.

ATINGIDA SEJUF Gestão da 
Política

Fortalecer a rede de 
aprendizagem através da 
realização de encontros, 
propiciando trocas de 
experiências

Realizar um encontro anual 
(presencial ou video 
conferência)

x

Em função da Pandemia, 
realizamos videoconferência 
nas 22 regiões onde há base 
de Escritórios regionais e 
agências do Trabalhador, onde 
houve a possibilidade de 
capacitação onde os entes 
participantes tiveram a 
oportunidade de trocar 
experiências e modais de 
operação em suas unidades.

x x

Número de encontros 
realizados foram 44 videoconferências de 

avalição e seis treinamentos 
macroregionais com um 
numero de participantes total 
de 420 treinandos - quanto ao 
encontro anual será relizado no 
dia 09/03/2022

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Devido a infra estrutura de 
comunicação dos Postos de 
atendimento, para participar de 
fideoconferências, falta de 
equipamentos e internet 
disponivel.

SEJUF Gestão da 
PolíticaNúmero de participantes nos 

encontros

Garantir a oferta de cursos e 
vagas para aprendizagem e 
propiciar a melhoria das 
estruturas das instituições 
existentes, por meio de 
articulações, parcerias e 
cofinanciamentos de 
municípios e entidades da 
sociedade civil organizada, 
garantindo a inclusão de 
adolescentes com deficiência

Disponibilizar recursos a pelo 
menos, 10 municípios e/ou 
entidades da sociedade civil 
organizada, até 2023.

x

DET: Em 2021 foi possível 
disponibilizar vagas de 
aprendizagem através do 
DET/CQP, coordenadoria de 
Qualificação Profissional no 
programa da Carreta do 
Conhecimentos à 64 
localidades, com 3600 vagas 
distribuídas.

DPCA: Atendimento realizado 
através do Edital 07/2021, linha 
4, objetivo 1, onde serão 
contemplados 14 munícipios a 
partir de parcerias firmadas 
entre as Organizações da 
Sociedade Civil e o Estado do 
Paraná, no que diz respeito à 
aprendizagem.

x x

Quantidade de municípios e/ou 
entidades beneficiadas Executadas 64 localidades

ATINGIDA SEJUF Gestão da 
PolíticaQuantidade de vagas 

cofinanciadas

Forão ofertadas 3600 vagas 
distribuidas entre as 64 
localidades, sendo que na 
grande maioria dos casos em 
três turnos, manhã, tarde e 
noite .Fonte de Financiamento 
do Programa Paraná 
Competitivo - Volkswagem do 
Brasil. 100%

Disponibilizar recursos para 
incentivar a 
contratação/manutenção de 
35.000 aprendizes através do 
Programa Cartão Futuro

x

Recurso total disponibilizado 
aos empregadores que 
contrataram ou que 
mantiveram contratos de 
jovens aprendizes ativos 
através do Programa Cartão 
Futuro

x x

Percentual de jovens 
aprendizes atendidos pelos 
programas (PCF e PCFE)

12,78% (PCF e PCFE) e PCDs 
1,14%

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

As empresas ainda não 
aderiram na sua totalidade o 
Programa Cartão Futuro.

SEJUF Gestão da 
PolíticaPercentual de jovens 

aprendizes PCD'S atendidos 
pelos programas (PCF e 
PCFE)
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1

Fomentar a implantação, 
implementação e continuidade 
de Programas de 
Aprendizagem

Cumprir o Programa de 
Aprendizagem previsto nas 
legislações vigentes e 
implantar as vagas previstas 
de acordo com interesses dos 
adolescentes e perfil da região 
em órgãos e empresas 
públicas

Cumprir as vagas previstas no 
Programa Aprendiz x

O Programa não foi executado 
no ano de 2021 devido à 
Pandemia de Covid-19 O 
programa prevê a participação 
de adolescentes da 
Socioeducação, egressos do 
Sistema de atendimento 
Socioeducativo e adolescentes 
em vulnerabilidade social. A 
execução do Programa 
Estadual de Aprendizagem 
está sendo realizado no ano de 
2022.

x x Percentual de vagas ocupadas. 0% NÃO EXECUTADA
Devido a Pandemia não foi 
possível executar a prática da 
ação

SEJUF Gestão da 
Política

2 Ampliar a oferta do ensino 
técnico e profissionalizante

Construção de 3 Centros de 
Educação Profissional 
localizados em  Campo Largo, 
Ibiporã e Colorado

Ocupação de 100% das vagas 
dos centros construidos. x Os CEEPS mencionados estão 

em obras. x x

Percentual de ocupação dos 
centros construidos. 19  CEEPs Agrícolas com 

100% de ocupação  e 14 
CEEPs com índice médio de 
80% de ocupação de vagas  

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

As obras previstas seguem o 
cronograma de execução da 
Fundepar.

SEED Gestão da 
PolíticaNúmero de Centros de 

Educação Profissional 
construídos

Expansão da 
profissionalização voltada para 
os municípios de pequeno 
porte e periferias das áreas 
metropolitanas.

 Expandir progressivamente 
através da inserção do quinto 
itinerário proposto pelo Novo 
Ensino Médio 

x x Número de vagas ofertadas e 
de estudantes incluídos SEED Promoção de 

Direitos

Garantia do acesso e 
permanência com êxito de 
alunos com deficiências nos 
cursos técnicos e de 
qualificação profissional, bem 
como sua inserção no mundo 
do trabalho, considerando suas 
habilidades, capacidades e 
potencialidades

Garantir o acesso e a 
permanêrncia contemplando as 
pessoas com deficiencia. 

x

Meta atingida na garantia do 
acesso, permanência e 
terminalidade dos estudantes 
com deficiências, com 
acompanhamento pedagógico 
diferenciado.

x x

Percentual de estudantes com 
deficiências concluintes dos 
cursos da Educação 
Profissional em relação ao total 
de estudantes concluintes

Não é possível mensurar este 
quantitativo, uma vez que, não 
dispomos dos dados 
específicos para a Educação 
Profissional.

ATINGIDA SEED Promoção de 
Direitos

Oferta de cursos de 
qualificação profissional aos 
adolescentes acima de 14 
anos em regime de privação de 
liberdade

Ofertar qualificação profissional 
para os adolescentes dos 
Centros de Socioeducação, de 
forma gradativa.

x
Previsão orçamentária para 
2022 em função da pandemia 
de COVID-19

x x
Percentual de CENSEs com 
oferta de cursos de 
qualificação profissional.

0,00% NÃO EXECUTADA Previsão orçamentária para 
2022. SEED

Gestão da 
Política, 
Promoção de 
Direitos

Oferta de cursos técnicos aos 
filhos de pequenos agricultores 
ligados à agricultura familiar

Ampliação da oferta de vagas 
de forma gradativa, 
contemplando os filhos de 
pequenos agricultores ligados 
à agricultura familiar

x

Meta atingida com a ampliação 
de vagas aos filhos de 
pequenos agricultores ligados 
à agricultura familiar junto aos 
Centros de Educação 
Profissional Agrícolas

x x

Número de vagas ofertadas 
nos cursos da Educação 
profissionals nas Casas 
Familiares Rurais.

867 vagas ATINGIDA SEED Promoção de 
Direitos

Oferta de cursos técnicos em 
nível médio aos povos 
indígenas e demais 
comunidades tradicionais com 
o intuito de prepará-los para o 
trabalho na comunidade e em 
seu entorno

Ampliação em 100% da oferta 
de vagas de forma gradativa, 
conforme a demanda, 
contemplando os povos 
indígenas e comunidades 
tradicionais, sendo 20% ao ano

x

Meta não executada pela 
excepcionalidade da situação 
dos povos indígenas que 
necessitam se deslocar para 
as instituições de ensino, 
gerando risco potencial de 
contaminação para a 
comunidade.

x x Número de oferta de vagas 
para comunidades tradicionais 0 NÃO EXECUTADA

Meta não executada em função 
da situação de calamidade 
pública devido a pandemia de 
COVID-19 que torna esta 
comunidade mais suscetível a 
contaminação.

SEED Promoção de 
Direitos

Ampliar a oferta de formação 
para sensibilização dos atores 
do sistema de garantia de 
direitos ligados ao turismo 
direta ou indiretamente

Realizar uma ação de 
formação para sensibilização 
(oficina, palestra, curso, etc) 
dos atores do sistema de 
garantia de direitos, envolvidos 
com o Turismo, por ano.

x

O cumprimento dessa meta foi 
impactado pelo replanejamento 
das atividades para adequação 
às medidas restritivas impostas 
pela pandemia de COVID-19.

x x Número de ações de formação 
para sensibilização realizadas. 0 NÃO EXECUTADA

Estavamos organizando um 
evento de capacitação para 
atender esta meta, todavia por 
dificuldades técnicas de 
pessoal não foi possível dar 
continuidade para execução da 
meta.

SEDEST Promoção de 
Direitos
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EIXO 6 - FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Nº OBJETIVO AÇÕES METAS
EXECUÇÃO

INDICADOR MENSURAÇÃO DO 
INDICADOR 2021 SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA - 
PARCIALMENTE OU NÃO 

EXECUTADA
RESPONSÁVEL

EIXO 
DIRETRIZES 
NACIONAIS2021 MENSURAÇÃO DA META - 

2021 2022 2023

1

Conhecer o impacto do 
cofinanciamento dos serviços 
que compoem a PSE, 
destinados a Crianças e 
Adolescentes

Criar e aplicar instrumentos de 
monitoramento e avaliação dos 
serviços da proteção social 
especial cofinanciados pelo 
Estado

Monitoramento de 100% dos 
serviços da proteção social 
especial cofinanciados

x 0 x x

Instrumentos de 
monitoramento e avaliação em 
uso 

0% NÃO EXECUTADA Impactado pela pandemia 
COVID 19 SEJUF Gestão da 

PolíticaPercentual de serviços da 
proteção social especial 
monitorados 

2

Disponibilizar sistematicamente 
informações e dados 
territorializados sobre 
situações de risco e 
vulnerabilidade social de 
crianças e adolescentes aos 
municípios para realização de 
planejamento com vistas à 
efetivação da política de 
atenção a criança e ao 
adolescente

Apoiar e assessorar os 
municípios, os CMDCA's e os 
demais atores do Sistema de 
Garantia de Direitos - SGD na 
divulgação e utilização de 
dados sobre as situações de 
vulnerabilidade e risco social 
de crianças e adolescentes no 
âmbito da assistência social.

100% dos municípios apoiados 
e assessorados (399 
municípios)

x
100% dos municípios apoiados 
e assessorados (399 
municípios)

x x Percentual de municípios 
apoiados e assessorados

100% dos municípios apoiados 
e assessorados (399 

municípios)
ATINGIDA SEJUF

Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Orientar os municípios para a 
utilização das ferramentas de 
gestão disponibilizados pelo 
Governo Federal para o 
levantamento de dados sobre 
situações de risco e 
vulnerabilidade social de 
crianças e adolescentes

100% dos municípios 
orientados (399 municípios) x

100% dos municípios apoiados 
e assessorados (399 
municípios)

x x

Percentual de municípios 
apoiados e assessorados para 
utilização das ferramentas de 
gestão.

100% dos municípios apoiados 
e assessorados (399 

municípios)
ATINGIDA SEJUF

Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

3

Divulgar a política estadual de 
garantia de direitos e 
sensibilizar a população 
paranense sobre os direitos da 
criança e do adolescente

Dar continuidade à divulgação 
por meio da assessoria de 
imprensa e em meio eletrônico 
das ações da SEJUF e do 
CEDCA

Distribuir releases para a 
imprensa oportunamente x Concluída x x

Número de clipping das 
matérias referentes à SEJUF e 
ao CEDCA

54 notícias relacionadas a 
Sejuf e ao Cedca ATINGIDA SEJUF Gestão da 

Política

Manter o sítio eletrônico 
atualizado x Concluída x x Site em funcionamento e 

atualizado
45 atualizações no site do 

Cedca ATINGIDA SEJUF Gestão da 
Política

Distribuir materiais 
informativos, formativos e de 
orientação sobre os direitos 
das crianças e adolescentes 
para o público em geral

Elaborar, no mínimo, um 
material a cada ano para 
ampla distribuição

x Concluída x x Número de materiais 
elaborados e distribuídos

Confeccão da arte e 
divulgação do Monitoramento, 

avaliação e Plano de Ação 
2021-2023 do Plano Decenal 
dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.

ATINGIDA SEJUF Gestão da 
Política

4

Divulgar e acompanhar a 
implementação e execução do 
Plano Decenal dos Direitos da 
Criança e Adolescente do 
Estado do Paraná

Produzir relatório de 
monitoramento baseado nos 
indicadores e prazos previstos 
sobre as ações do Plano 
Decenal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do 
Estado do Paraná

Apresentar 1 relatório ao ano 
ao CEDCA, a partir de 2015 x

Relatório Anual de 
Acompanhamento de 2020 e 
Relatório de Monitoramento e 
Avaliação aprovados pelo 
CEDCA e publicados. 

x x Percentual de relatórios 
apresentados. 100% ATINGIDA SEJUF

Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos, 
Gestão da 
Política

Realizar seminários do 
acompanhamento do Plano 
Decenal

Realizar dois seminários 
estaduais de acompanhamento 
de Plano Decenal, no período 
de 2021-2023.

x

Seminário realizado em 
30/11/2021 - transmitido de 
forma online. Com a 
participação de mais de 200 
integrantes do Sistema de 
Garatntia de Direitos. 

x

Percentual de seminários 
realizados 100% seminário e 237 

participantes com certificado ATINGIDA SEJUF Gestão da 
PolíticaNúmero de participantes em 

cada seminário

5
Divulgar, fortalecer e reafirmar 
os preceitos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente

Distribuir gratuitamente 
exemplares do Estatuto da 
Criança e do Adolescente

Atender 100% das solicitações 
de envio do Estatuto, seja de 
forma digital ou impressa.

x

Atendimento de 100% das 
solicitações de envio dos 
ECAS,  e distribuição nas 
ações de Municipalização e 
OInteriorização realizados ao 
longo de 2021.

x x Percentual de solicitações 
atendidas. 100% ATINGIDA SEJUF Gestão da 

Política

6

Fomentar a implementação do 
SIPIA Conselho Tutelar em 
todos os municípios do Estado 
do Paraná

Coletar e analisar dados por 
meio de relatórios extraídos do 
SIPIA, a fim de produzir 
estudos e diagnósticos quanto 
a violações de direitos para 
subsidiar a elaboração de 
políticas públicas de 
atendimento à Criança e ao 
Adolescente

Elaborar relatórios, estudos 
e/ou diagnósticos 
sistematicamente (no mínimo a 
cada 6 meses

x

Último relatório apresentado 
em dezembro de 2021 ao 
CEDCA, conforme deve 
constar na Ata da reunião 
ordinária quando publicada.

x x
Percentual de estudos, 
relatórios e/ou diagnósitcos 
realiziados por ano 

100% ATINGIDA SEJUF Gestão da 
Política

Monitorar e acompanhar a 
alimentação do SIPIA, por 
meio de relatórios gerados via 
sistema (qualidade da 
utilização)

90% dos municípios 
alimentando o SIPIA x

Total de Conselhos tutelares 
são 422, sendo que 376 
municípios alimentam o SIPIA.

x x Percetual de municípios 
alimentando o Sistema 90% ATINGIDA SEJUF Gestão da 

Política

Realizar capacitação em EAD 
para Conselheiros Tutelares a 
fim de ampliar e melhorar a 
utilização da ferramenta SIPIA

Ofertar curso de capacitação 
para uso do SIPIA, 
anualmente, à 100% dos 
Conselheiros Tutelares em 
mandato

x

Realizada capacitação de 
forma online para os 
conselheiros de Curitiba e 
Fazendo Rio Grande.

x x

Percentual de conselheiros 
tutelares que finalizaram a 
capacitação e foram 
certificados

56 conselheiros tutelares. PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Devido a Pandemia de COVID-
19 e a intenção de realizar a 
capacitação de forma 
presencial, está será realizada 
em 2022.

SEJUF Gestão da 
Política
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7

Fortalecer os CTs e CMDCAs 
através de instrumentalização 
técnica e melhoria das 
estruturas para o exercício de 
suas atribuições

Fomentar a realização de 
reuniões ampliadas anuais do 
CEDCA com os Conselhos 
Municipais

Organizar reunião ampliada 
anual do CEDCA com os 
Conselhos Municipais

x
Devido a Pandemia de COVID-
19 não foi realizada reunião de 

forma ampliada.
x x Número de Reuniões 

realizadas 0 NÃO EXECUTADA

Reuniões presenciais 
suspensas devido a pandemia 
de COVID-19. A transmissão 
online foi iniciada em setembro 
de 2021 facilitando o 
acompanhamento das reuniões 
pelos municípios.

CEDCA
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Fomentar a participação dos 
CMDCA's e CT's na reuniões 
ordinárias e extraordinárias do 
CEDCA

Proporcionar o acesso, por 
meio online, de todas reuniões 
ordinárias e extraordinárias 

x
Proporcionado o acesso as 

reuniões através da 
transmissão pelo Youtube.

x x Percentual de reuniões 
transmitidas 33% PARCIALMENTE 

EXECUTADA

Considerado a transmissão em 
4 meses de 12, necessário 
verificar a quantidade de 
reuniões plenárias ordinárias e 
extraordinária em 2021.

CEDCA
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Realizar pesquisa com os CTs, 
afim de averiguar a realidade 
da estrutura e das condições 
de trabalho dos Conselheiros 
Tutelares, visando à melhoria 
das condições de atendimento 
à criança e ao adolescente

100% dos Conselhos Tutelares 
respondendo à pesquisa a 
cada dois anos (ou mais)

x Pesquisa não realizada. x

Percentual de Conselhos 
Tutelares que responderam a 
pesquisa em relação ao 
número total de Conselhos 
existentes

0 NÃO EXECUTADA
Devido as outras demandas do 
departamento, esté atividade 
foi adiada para 2022.

SEJUF Gestão de 
Política

Produção de um diagnóstico 
abrangendo as 10 
mesorregiões do Estado do 
Paraná, a cada dois anos, para 
fins de elaboração de políticas 
de fortalecimento dos CTs

x Percentual do diagnóstico 
Publicizado SEJUF Gestão de 

Política

Ofertar formação continuada 
em nível básico, intermediário 
e avançado

Ofertar capacitação a 100% 
dos Conselheiros Tutelares do 
Paraná.

x x

Percentual de Conselheiros 
Tutelares que finalizaram a 
capacitação e foram 
certificados

SEJUF Gestão de 
PolíticaPercentual de Conselheiros 

dos CMDCAs do Paraná que 
finalizaram a capacitação e 
foram certificados

8
Mapear o sistema de garantia 
de direitos do Estado do 
Paraná

Realizar o Mapeamento da 
Rede de Atendimento do SGD.

Produzir um mapa 
georreferenciado com os 399 
municípios até 2022

x Percentual de mapa 
georreferenciado realizado SEJUF Gestão de 

Política

Realizar o levantamento de 
programas, protocolos e fluxos 
existentes na rede de protecao 
do SGD.

Produzir 3 relatórios que 
contemplem os programas e 
protocolos de destaque no 
SGD.

x

Desenvolver relatório sobre os 
Fluxos municipais para 
prevenção e enfrentamento ao 
uso de drogas por crianças e 
adolescentes. Realizamos o 
envio de formulario eletronico 
aos ERs para que estes 
solicitasem a rede de proteção 
dos municipios de abrangencia 
o preenchimento. Tivemos 
retorno de 272 respostas, de 
215 municípios. 

x x Percentual de relatórios 
apresentados

Produção de um Relatorio 
anual

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Das respostas recebidas, o 
maior número se referiam a 

respostas genericas ou faziam 
apelos para a criação de um 
fluxo municipal efetivo, o que 

tornou inviavel a elaboração do 
relatório.

SEJUF Gestão de 
Política

9

Promover processo formativo 
permanente na área da política 
da criança e do adolescente 
para trabalhadores dos 
poderes Executivos Municipais, 
Estadual e Sociedade Civil 
Organizada.

Realizar Cursos de formação 
continuada, ofertados 
anualmente, para atores do 
Sistema de Garantia de 
Direitos dos 399 municípios do 
Paraná.

Formar o mínimo de 1.000 
atores do SGD, realizando ao 
menos 04 cursos ano.

x

3ª Edição do Curso Força-
Tarefa Infância Segura do 
Paraná – Formação para o 
Sistema de Garantias de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente - Modalidade a 
distância - Foram ofertados 8 
Cursos independentes entre si, 
com os temas Fundamentos 
Jurídicos da
Políticas da criança e do 
Adolescentes; Criança e 
Adolescente na Era Digital;
Escuta Especializada, 
Revelação Espontânea a 
Depoimento Especial; Trabalho
Infantil; Formulação e Gestão 
da Política Pública da Criança 
e do Adolescente;
Justiça Restaurativa e Cultura 
de Paz; Tipos de Violência; 
Redes de Proteção.
Serviços de Atendimento às 
Crianças e de Adolescentes. 
Total de Cursistas concluentes:
887.

x x

Percentual de alunos 
concluintes

Formar o mínimo de 1.000 
atores do SGD, realizando ao 

menos 04 cursos ano.
ATINGIDA SEJUF Gestão de 

Política
Percentual de turmas ofertadas

10

Propiciar ações que estimulem 
o protagonismo de crianças e 
adolescentes como forma de 
participação social organizada

Incentivar a criação e o 
fortalecimento dos grêmios 
estudantis e outras 
agremiações que deem voz e 
vez às crianças e adolescentes

100% das unidades escolares 
da rede estadual de ensino 
com agremiações devidamente 
instituídas e ativas, sendo 10% 
a cada ano

x
Para o ano de 2021 os 

mandatos dos grêmios ativos 
foram prorrogados.

x x Número de grêmios estudantis 
instituídos

50% das intituições de ensino 
com Grêmios instituídos. 

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Com o retorno das atividades 
presenciais e a  retomada  das 
atividades, em 2022, existe 
projeto para fomentar a 
organização de novos grêmios 
nas instituição onde não há 
essa organização estudantil.

SEED
Participação de 
Crianças e 
Adolescentes

Promoção de ações que 
favoreçam a participação ativa 
de crianças e adolescentes nas 
discussões relativas à política 
da educação

Participação efetiva de 
crianças e adolescentes de 
100% das unidades escolares 
públicas do Estado do Paraná 
nos conselhos de classe e 
escolar

x  Não há como mensurar. x x

Percentual de escolas que 
preveem a participação de 
crianças e adolescentes nos 
Conselhos de Classe e 
Escolares

Não há como mensurar. PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Em virtude da organização e 
autonomia de cada escola à 
participação de representes 
dos estudantes através de 
Grêmio estudantil, Aluno 
Monitor ou outra representação 
legal destes.

SEED
Participação de 
Crianças e 
Adolescentes
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10

Propiciar ações que estimulem 
o protagonismo de crianças e 
adolescentes como forma de 
participação social organizada

Realizar ações que fomentem 
o reconhecimento de crianças 
e adolescentes como sujeitos 
de direitos e, portanto, agentes 
de participação nas diversas 
esferas da vida social.

Realizar uma ação ao ano. x

a)Formação da Pré-comissão 
de adolescentes. b) Reuniões 
quinzenais, iniciadas em 
outubro, com o membros da 
Pré-comissão para 
Levantamento de pautas 
pertinentes ao protagonismo. 
c)Participação de adolescente 
representante do CPA Paraná 
em evento do CONANDA. d) 
Aprovação da Deliberação de 
Instituição do CPA Paraná no 
CEDCA.

Para mensuração do indicador 
foi considerada a participação 
no evento do CONANDA como 
ação efetiva.

x x Percentual de ação realizada 100% ATINGIDA SEJUF, CEDCA Gestão de 
Política

11

Sensibilizar, mobilizar e formar 
crianças e adolescentes 
quanto a seu papel como 
sujeitos de direitos na 
construção de políticas 
públicas e na efetivação da 
cidadania, estimulando o 
protagonismo juvenil

Fomentar a participação de 
adolescentes no CEDCA

Ampliar a participação de 
adolescentes no CEDCA, 
inclusive por meio das 
videoconferências

x

Reuniões CPA: reuniões com 
os conselheiros do CEDCA 
para criação da 
regulamentação. Trativas para 
a eleição dos 
representantes/adolescentes 
para o CEDCA. Está em 
andamento a indicação pelos 
ERs dos representantes 
municipais para eleição dos 
representantes junto ao 
CEDCA.

x x Número de participantes 
adolescentes nas reuniões 3 PARCIALMENTE 

EXECUTADA

A participação terá efetividade 
a partir da eleição dos 
adolescentes representantes 
junto ao CEDCA previsto para 
inicio de 2022. Inserida a 
contribuição do CEDCA.

SEJUF, CEDCA

Participação de 
Crianças e 
Adolescentes, 
Gestão da 
Política

Cofinanciar ações voltadas ao 
protagonismo juvenil

Cofinanciar pelo menos 02 
ações de organização da 
sociedade civil e/ou 
governamentais. 

x x

Percentual ações 
cofinanciadas.

SEJUF

Participação de 
Crianças e 
Adolescentes, 
Gestão da 
Política

Número de adolescetnes 
atendidos.

Qualificar adolescentes para a 
participação nas Conferências 
dos Direitos e eventos 
similares

Qualificar pelo menos 50 
adolescentes por meio de 
ações diretas do governo do 
estado ou por meio de 
cofinanciamento a entidades 
da sociedade civil organizada

x

Percentual de adolescentes 
qualificados

SEJUF Gestão da 
PolíticaNúmero de adolescentes 

participantes das Conferências 
Nacional e Estadual

Fomentar ações que valorizem 
a produção cultural de crianças 
e adolescentes, e a sua 
divulgação.

Fomentar ações a cada 2 anos x

Octeto de São José de Pinhais  
- realizou apresentação nos 
eventos sobre o Edital Geral; 
Posse dos novos Conselheiros 
do CEDCA; e Dia da Família/ 
Coral de Pinhais - 
apresentação no Dia da Arvore 
/ Teatro de Adolescentes - 
apresentação na Rua XV em 
alusão ao dia Nacional de 
Combate ao Trabalho infantil; 
Apresentação do Projeto 
“aCORdes PARA A 
LIBERDADE” do CENSE 
LONDRINA II na abertura do 
Seminário Estadual do Plano 
Decenal. 

x

Número de ações fomentadas. 6

ATINGIDA SEJUF

Participação de 
Crianças e 
Adolescentes, 
Gestão da 
Política

Número de crianças e 
adolescentes participantes 38

Oportunizar formação para 
adolescentes com foco no 
Controle Social da efetivação 
dos direitos de crianças e 
adolescentes

Realizar, no mínimo, uma 
formação para adolescentes a 
cada 2 anos

x Não realizado x

Número de adolescentes 
participantes 0

NÃO EXECUTADA

Devido a pandemia não foi 
possível realizar ação.

Fórum DCA Gestão da 
Política

Número ações de formação 0 Devido a pandemia não foi 
possível realizar ação.

12 Acompanhar o Orçamento 
Público com foco na Infância

Acompanhar a evolução do 
Orçamento Criança e 
Adolescente

Divulgar para municípios e 
Estado a Resolução 274/2010 
do CEDCA/PR e a Instrução 
Normativa 36/2009 do TCE 
que tratam sobre o Orçamento 
Criança e Adolescente

x Não realizado x x Percentual de municípios e 
secretarias estaduais oficiados 0 NÃO EXECUTADA Falta de articulação para o 

tema e pandemia Fórum DCA
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Organizar, ao menos, uma 
audiência pública a cada dois 
anos, para discussão do 
orçamento

x Não realizado x Percentual de audiências 
realizadas 0 NÃO EXECUTADA Devido a pandemia não foi 

possível realizar ação. Fórum DCA
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos
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12 Acompanhar o Orçamento 
Público com foco na Infância

Acompanhar a evolução do 
Orçamento Criança e 
Adolescente Realizar ao menos uma ação 

para informar a sociedade civil 
quanto a prazos de elaboração 
da LDO, LOA, PPA

x

Participaçao em lives sobre 
Orçamento Público - 
Orçamento Criança e 

Adolescente com atenção a 
informação prazos das leis 

orçamentárias.

x x Percentual de ações realizadas 100% ATINGIDA Fórum DCA
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Solicitar bienalmente relatórios 
de ações previstas no 
planejamento público e 
socializar as informações dos 
municípios e Estado

x Não realizado x Percentual de relatórios 
recebidos 0 NÃO EXECUTADA Falta de articulação para o 

tema e pandemia Fórum DCA
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Fomentar a implantação do 
OCA nos municípios

Elaborar uma nota técnica de 
orientação aos municípios 
sobre o OCA

x

Nota Técnica elaborada em 
conjunto com o Ministério 

Público, publicizada no site do 
CEDCA, bem como, realizada 
alerta quanto a construção do 

PPA.

x x Nota técnica publicada Nota Técnica publicada em 
2017.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Não foi publicada Nota em 
2021. CEDCA Gestão da 

Política

Fomentar a participação de 
adolescentes na elaboração e 
monitoramento das peças 
orçamentárias

Comunicar aos CMDCAs sobre 
a importância da participação 
de adolescentes na elaboração 
das peças orçamentárias

x
Não foi realizado evento 

específico para tratar deste 
tema.

x x
Número de CMDCAs 
participantes do encontro 
virtual anual

0 NÃO EXECUTADA

O OCA é pauta permanente 
nas reuniões e a participação 
dos CMDCAs foi facilitada a 
partir da transmissão online.

CEDCA
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Elaborar levantamento sobre a 
participação de adolescentes 
nos CMDCAs

x Levantamento elaborado CEDCA
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

13

Acompanhar a execução das 
ações do Plano Decenal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente do Paraná

Incentivar a sociedade civil a 
acompanhar o 
desenvolvimento das ações e 
metas estabelecidas no Plano 
Decenal

Publicizar o plano decenal ao 
menos 1 vez ao ano x Não realizado x x Percentual de informes 0 NÃO EXECUTADA Falta de articulação para o 

tema e pandemia Fórum DCA
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Realizar pelo menos uma 
oficina para discussão do 
Plano Decenal com a 
sociedade civil.

x Não realizado x x Percentual de oficinas 
realizadas 0 NÃO EXECUTADA Devido a pandemia não foi 

possível realizar ação. Fórum DCA
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Receber do Comitê 
Interinstitucional de 
Elaboração, Implementação e 
Acompanhamento do Plano 
Decenal os documentos 
referentes ao processo de 
acompanhamento, 
monitoramento e avaliação 
pelos órgãos competentes, de 
acordo com as datas 
estabelecidas no Plano 
Decenal.

x

Dois relatórios elaborados pelo 
Comitê e apresentados ao 
CEDCA foram devidamente 

publicizados, estando 
disponível ao Fórum DCA.

x x Percentual de documentos 
recebidos 100% ATINGIDA Fórum DCA

Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

14
Estimular a ampliação e o 
fortalecimento da participação 
da sociedade civil

Mobilizar entidades a participar 
do Fórum DCA/PR e fortalecer 
a participação das já filiadas

Acompanhar e monitorar a 
atuação dos representantes da 
sociedade civil no CEDCA e na 
formulação das diretrizes para 
a área da infância e da 
adolescência

x

Participação e 
acompanhamento das reuniões 

da sociedade civil e reuniões 
do CEDCA/PR

x x

Percentual de frequência 
mensal da sociedade civil 
organizada nas reuniões do 
CEDCA

100% ATINGIDA Fórum DCA Gestão da 
Política

Ampliar o quadro associativo 
do Fórum DCA/PR alcançando 
no mínimo uma entidade por 
Mesorregião (10 Meso - Fonte: 
IBGE)

x Não realizado x x
Percentual de instituições 
associadas de cada 
mesorregional (IBGE)

0 NÃO EXECUTADA Devido a pandemia não foi 
possível realizar ação. Fórum DCA Gestão da 

Política

Compor no mínimo um Fórum 
Regional ou Municipal em cada 
mesorregião do Estado

x
Composição e organização do 
Fórum DCA Regional Campo 

Mourão
x x Percentual de Foruns 

constituídos 100% ATINGIDA Fórum DCA Gestão da 
Política

Promover capacitação da 
sociedade civil organizada com 
foco no Controle Social da 
efetivação dos direitos de 
crianças e adolescentes

Realizar, pelo menos uma 
formação regional e/ou 
estadual da sociedade civil

x

Formação realizada sobre 
controle social com a 

participação do Fórum 
Nacional DCA em virtude do 

processo eleitoral da 
sociedade civil do CEDCA/PR.

x x Percentual de formações 
realizadas 100% ATINGIDA Fórum DCA

Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Mobilizar e assessorar os 
Escritórios Regionais para 
estimular os municípios a 
ampliar e fortalecer a 
participação da família e 
indivíduos em espaços 
comunitários e conselhos

Escritórios Regionais 
mobilizando e assessorando 
100% dos municípios do 
Estado

x

Interiorização / municipalização 
/ reuniões mensais online com 
escritórios Regionais / Lives 
orientativas , etc

x x Percentual de municípios 
assessorados 100% ATINGIDA SEJUF

Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos, 
Gestão da 
Política
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15

Estruturar e articular a rede de 
atendimento às crianças e 
adolescentes vinculada ao 
Ministério Público do Estado do 
Paraná

Promover encontros 
regionalizados entre atores da 
rede de proteção dos direitos 
da criança e do adolescente

100% dos municípios do 
Paraná com a rede articulada e 
mapeada

x

Realizado formulário de 
mapeamento da rede de 

proteção com foco na sua 
estruturação e funcionamento, 

com menção a protocolos e 
fluxos.

x x Número de municípios com a 
rede articulada e mapeada

399 municípios oficiados 
(aguardando resposta)

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Ação em andamento. 
Prorrogado prazo para que os 
municípios respondam os 
formulários considerando a 
necessidade de serem 
respondidos de forma coletiva 
e após serem validados pelos 
respectivos CMDCA's e 
Promotorias da Criança e do 
Adolescente da Comarca.

MPPR Gestão da 
Política

Realizar no mínimo 4 
encontros regionais por ano, 
abrangendo 10 a 15 municípios 
cada

x

Realizados seis encontros 
virtuais com foco no trabalho 

de estruturação e atendimento 
à rede de proteção, voltado 

para o público interno e 
externo. Realizado curso de 

formação interno voltado para 
o atendimenyo de rede e do 

sistema de justiça das 
situações de violência sexual 

contra crianças e adolescentes 
integrando a atuação criminal e 

a protetiva (nove encontros).

x x Número de encontros regionais 
realizados 15 encontros realizados ATINGIDA MPPR Gestão da 

Política

16

Manter, no âmbito da gestão 
estadual da política de turismo, 
ações específicas para a 
criança e o adolescente

Destinar percentual do 
orçamento da Secretaria para 
ações da criança e 
adolescente

Destinar até 0,2% do 
orçamento do órgão gestor 
para ações relacionadas à 
criança e ao adolescente.

x

O valor destinado ao 
cumprimento da meta foi de 

R$8.400,00 (oito mil e 
quatrocentos reais), o que 

representa 30% do total que 
deveria ser encaminhado 

(R$27.965,22 - vinte e sete mil, 
novecentos e sessenta e cinco 

reais, vinte e dois centavos).

x x Percentual anual destinado à 
criança e ao adolescente

0,06% do orçamento de de 
2021 da SEDEST.

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Foram desenvolvidos 7 
Cartilhas Infantis voltadas aos 
cuidados com o Meio 
Ambiente, que resultou no 
gasto de R$8.400,00 (oito mil e 
quatrocentos reais).

SEDEST Gestão da 
Política

Participação do órgão gestor 
estadual do turismo em 
Conselhos e Comissões de 
enfrentamento estaduais, 
relacionados ao tema da 
criança e adolescente

Participar em 100% das 
reuniões de conselhos e 
comissões da área da criança 
e do adolescente dos quais o 
órgão gestor do turismo 
estadual fizer parte

x
Constata-se por meio de Ata a 
participação em todas reuniões 

do ano de 2021.
x x

Número de reuniões com 
participação do órgão gestor 
em relação ao número de 
reuniões convocadas

100 ATINGIDA SEDEST
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

17

Armazenar e gerenciar 
informações e conhecimentos 
personalizados capazes de 
auxiliar nos processos 
decisórios, corroborando 
qualidade e eficácia no 
acompanhamento do 
desenvolvimento esportivo 
destinado às crianças e 
adolescentes paranaenses

Construir Sistema de 
Informações e Conhecimentos 
para o esporte, tendo como 
base plataformas e sistemas 
tecnológicos

Construir e implantar um 
Sistema de Informações e 
Conhecimentos para o esporte

x
Sistema de Informações e 
Conhecimentos para o esporte 
construído

SEED Promoção de 
Direitos

18

Atuar por meio da Comissão 
de Defesa dos Direitos da 
Criança, Adolescente e Idoso 
na consecução das Metas do 
Plano Decenal

Divulgar as ações 
governamentais em relação às 
políticas Públicas voltadas à 
criança e ao adolescente

Realizar seis reuniões da 
Comissão de Defesa dos 
Direitos da Criança, do 
Adolescente, do Idoso e da 
Pessoa com Deficiência - 
CRIAI por ano, com o intuito de 
analisar as proposições em 
trâmite.

x Foram realizadas 4 reuniões 
ordinárias x x Porcentual de reuniões 

realizadas 66% PARCIALMENTE 
EXECUTADA

A demanda foi executada nas 
4 reuniões ordinárias, não 
sendo necessário realizar 

outras reuniões 

ALEP
Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

Mobilizar os deputados 
estaduais para a apreciação de 
projetos afetos às crianças e 
aos adolescentes, 
considerando o princípio da 
prioridade absoluta, com vistas 
à aprovação de Políticas 
públicas positivas

Deliberar projetos de lei em 
defesa dos direitos da criança 
e do adolescente

x 16 Projetos de Lei foram 
apreciados e aprovados x x

Percentual dos projetos 
deliberados em relação ao 
apresentados.

100% ATINGIDA ALEP Gestão da 
Política

Promover audiências públicas 
do Poder Legislativo visando 
divulgar e dar maior 
transparência às ações dos 
parlamentares referentes às 
políticas públicas para crianças 
e Adolescente

Realizar audiências públicas, 
ao menos uma ao ano, sobre 
temas que envolvem a 
efetivação dos direitos da 
criança e do adolescente

x Não realizada. x x Percentual de audiências 
públicas ao ano. 0 NÃO EXECUTADA

Devido a pandemia Covid19 
não foi possivel realizar 

nenhuma audiência pública 
ALEP

Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos
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18

Atuar por meio da Comissão 
de Defesa dos Direitos da 
Criança, Adolescente e Idoso 
na consecução das Metas do 
Plano Decenal

Promover debate sobre o 
orçamento criança e 
adolescente em todos os 
momentos dos três ciclos 
orçamentários 

Incluir as prioridades 
deliberadas pelo Conselho 
Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do 
Paraná no ciclo orcamentário 
(PPA,LDO e LOA), propiciando 
a execução das politicas 
voltadas nas crianças e 
adolescentes .

x

Toda e qualquer demanda 
encaminhada a esta Comissão 

foi devidamente atendida, 
sendo as reuniões realizadas 
juntamente com as reuniões 
ordinárias desta Comissão.

x x 1 reunião anual  para cada 
peça orçamentaria 100% ATINGIDA ALEP

Controle Social 
da Efetivação 
dos Direitos

19

Formar uma cultura de paz e 
uma nova visão das polícias e 
da segurança pública entre 
crianças e adolescentes

Manter Campanha/programa 
comunitários para 
criança/adolescente nas 
regiões/localidades de maior 
vulnerabilidade social.

Dar continuidade até 2023, 
atendendo as demandas nos 
municípios de maior 
vulnerabilidade.

x

1) 2021/2022 FOI REALIZADA 
A 

DISTRIBUIÇÃO DE 
PULSEIRINHAS 

DE IDENTIFICAÇÃO, 
VISANDO 

IMPEDIR O 
DESAPARECIMENTO DE 

CRIANÇAS/ADOLESCENTES, 
2) PARTICIPAÇÃO NO 
PARANÁ CIDADÃO, 

REALIZANDO ORIENTAÇÕES 
ÀS CRIANÇAS, VISANDO 

APROXIMAR AS CRIANÇAS 
DA POLÍCIA

x x

Percentual de municipios 
atendidos com relação aos 
municípios vulneráveis 
identificados pelo Estado.

PARTICIPAÇÃO NA 
OPERAÇÃO VERÃO 

2021/2022, E NO PARANÁ 
CIDADÃO (5 EVENTOS)- 
100% DOS MUNICÍPIOS 
IDENTIFICADOS PARA O 

ANO DE 2021

ATINGIDA SESP
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

20

Fortalecer, institucionalizar e 
ampliar a abrangência de 
atendimento dos Núcleos de 
Estudos e Defesa dos Direitos 
da Infância e Juventude – 
NEDDIJs 

Ampliar a abrangência dos 
NEDDIJs através da criação de 
novos núcleos em comarcas 
estratégicas conforme 
demanda

Implantar no mínimo 3 três 
novos NEDDIJs, 
prioritariamente nas Comarcas 
de Paranavaí (UNESPAR), Irati 
(UNICENTRO), Cascavel 
(UNIOESTE).

x

Implantados NEDDIJs em 
Paranavaí (UNESPAR) e Irati 
(UNICENTRO), os quais se 

encontram exercendo todas as 
atividades previstas em seus 

planos de trabalho.

x x Quantidade de NEDDIJs 
implantados. 2 NEDDIJs PARCIALMENTE 

EXECUTADA

Por indisponibilidade de 
recursos orçamentários apenas 
dois NEDDIJs foram 
implantados

SETI

Gestão da 
Política, 
Proteção e 
Defesa dos 
Direitos

Sistematizar organizar e 
acompanhar as ações 
referentes à excução do 
projeto NEDDIJs criando o 
instrumento próprio de 
acompanhamento e avaliação 
da efetividade das ações

Elaborar Relatório Anual de 
Acompanhamento das ações 
referentes ao Programa do 
NEDDIJs e compartilhá-lo com 
SEDS, CEDCA/PR e MP/PR

x

Foram implantados novos 
métodos de mensuração e 

quantificação das atividades 
desenvolvidas pelos NEDDIJs, 

cujos dados são lançados, 
mensalmente, no sistema 

CEP-SETI, com possibilidade 
de serem disponibilizados a 
todos que possuam acesso.

x x

Relatório Anual de 
Acompanhamento do 
Programa NEDDIJs elaborado

1 relatorio

ATINGIDA SETI Gestão da 
PolíticaRelatório Anual de 

Acompanhamento do 
Programa NEDDIJs 
compartilhado

1 relatorio

Receber e compilar os dados 
dos relatórios encaminhados 
Pelas universidades acerca 
dos 10 Projetos NEDDIJs 

x

Todas as informações 
repassadas pelos NEDDIJs à 

coordenação estadual são 
compiladas e, ao mesmo 

tempo, disponibilizadas no 
sistema CEP-SETI.

x x

Percentual de relatórios 
recebidos e compilados em 
relação ao número total de 
NEDDIJs

100 ATINGIDA SETI Gestão da 
Política

21
Produzir material científico 
voltado à Defesa dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes

Fortalecer os Núcleos/Grupos 
de Estudos e Pesquisas 
existentes e fomentar a criação 
de novos, visando ao 
desenvolvimento de pesquisas 
e produção científica na área 
da criança e do adolescente

Grupos/Núcleos de Estudos 
em funcionamento em todas as 
7 Instituições Estaduais de 
Ensino Superior (IEES).

x

Os NEDDIJs desenvolvem 
continuamente projetos 
formativos na forma de 

eventos; produção científica 
(artigos, resumos, anais, 
TCCs, iniciação científica, 

conteúdos digitais, grupos de 
pesquisa e materiais para 

divulgação); atividades 
preventivas formativas (rodas 
de conversa, oficinas e cursos 

de capacitação).

x x
Porcentagem de IEES com 
Grupos/Núcleos de Estudos 
em Funcionamento

100 ATINGIDA SETI Gestão da 
Política

22

Qualificar o atendimento 
prestado aos usuários do 
judiciário, em especial nas 
áreas da família, infância e 
juventude

Capacitar equipes técnicas que 
atuam na área da infância, da 
juventude e da família, nas 
Comarcas do Estado do 
Paraná, desde o seu ingresso

Realizar 4 capacitações 
estaduais atingindo 100% das 
equipes das Comarcas (161 
Comarcas- fonte TJ 2021)

x
Realizados 2 cursos de 
capacitação na área da 

infância.
x x

Percentual de capacitações 
realizadas. 50%

PARCIALMENTE 
EXECUTADA

Não é possível avaliar o 
percentual de equipes 
capacitadas, será possível 
após levatamento interno. 
Realizado apenas 2 devido a 
existência de outras demandas 
decorrentes da Pandemia de 
COVID-19.

TJPR Gestão da 
PolíticaPercentual de equipes 

capacitadas. 50%

Formar magistrados que 
ingressem na área da infância 
e da juventude com constante 
aprimoramento

Capacitar 100% dos 
magistrados que ingressaram 
na área da Infância e 
Juventude

x Todos os magistrados 
capacitados. x x Percentual de magistrados 

capacitados 100% ATINGIDA TJPR Gestão da 
Política

Nomear analistas judiciários 
das formações de Serviço 
Social e Psicologia, aprovados 
em concursos públicos ainda 
vigentes

Nomear, 50 profissionais, entre 
2022 e 2023 x x Percentual de nomeações TJPR Gestão da 

Política

102



23

Realizar o monitoramento e 
aprimoramento do Sistema de 
Cadastros da Infância e da 
Juventude do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
para que sirva de subsídio ao 
estabelecimento de políticas 
públicas pelos órgãos 
competentes

Aprimorar os Sistemas de 
Cadastros do CNJ através do 
envio de proposição de 
integração entre os Sistemas 
de Informação dos Sistemas 
de Cadastros da área da 
Infância e da Juventude do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) com o Sistema 
Processual Eletrônico 
(PROJUDI) das Varas da 
Infância e da Juventude do 
Tribunal de Justiça do Paraná, 
além de proposição de 
sugestões de aperfeiçoamento 
dos sistemas referente a 
questões técnicas que 
otimizarão os trabalhos em prol 
da criança e do adolescente

Oficializar propostas de 
aprimoramento dos sistemas 
ao CNJ, caso seja verificada a 
necessidade

x

No ano de 2021, não há 
informação sobre 

encaminhamento de  
sugestões de melhoria no 

Sistema do CNJ.

x x Número de propostas 
apreciadas pelo CNJ. 0 NÃO EXECUTADA

Só haverá encaminhamento de 
sugestões se houver 
necessidade aprimoramento do 
sistema.

TJPR Gestão da 
Política

Recomendar os Juízes de 
Direito com competência na 
área da Infância e Juventude 
acerca da importância de 
alimentação correta, periódica 
e regular do Sistema de 
Cadastros da Infância e da 
Juventude do Conselho 
Nacional de Justiça 

Alimentação periódica e 
regular do Sistema de 
Cadastros da Infância e da 
Juventude por 100% das 
Comarcas do Estado (161 
Comarcas - FONTE TJ 2021).

x

Foram verificados sinais de 
alertas no sistema, e 
imediamente foram 

encaminhados mensageiros 
solicitando aos magistrados a 

imediata atualização que 
originou os "alertas". Tendo 

sido imediatamente 
providenciados.  Será 

constituído ainda um grupo de 
trabalho, em parceria da 
Corregedoria-Geral, para 

apresentar questões ao CNJ

x x
Percentual de Comarcas com 
alimentação periódica e regular 
dos Sistemas

100% ATINGIDA TJPR Gestão da 
Política
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