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1. APRESENTAÇÃO 

Com a implantação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, iniciou-se o 

processo de reordenamento da gestão da Assistência Social em todo o Brasil, tendo como 

instrumento norteador a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS), aprovada pela 

Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 33, de 12 de Dezembro 

de 2012. 

A partir de então, os serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência 

Social, inclusive o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, passaram a ser 

regulados, organizados e avaliados com base nos eixos estruturantes do SUAS.  As ações 

da Assistência Social passam a se realizar de forma articulada para a formação de uma 

rede de proteção socioassistencial. 

Em 2011, o PETI foi inserido na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 

conforme o disposto no Art. 24-C da Lei 12.435, de 06 de julho de 2011, e passou 

legalmente a integrar o SUAS, sendo reconhecido como uma estratégia de âmbito nacional 

que articula um conjunto de ações intersetoriais, visando o enfrentamento e a erradicação 

do trabalho infantil no país, desenvolvida de forma articulada pelos entes federados e com a 

participação da sociedade civil, sendo impressa nova dimensão ao programa, o qual deverá 

realizar as articulações com os demais serviços e ações de proteção social, bem como com 

as demais políticas públicas afetas ao tema, sociedade civil e órgãos de controle social. 

Dessa forma, o Plano de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil, aqui apresentado é resultante de ampla discussão de toda a Rede de Proteção da 

criança e adolescente, baseado nas legislações pertinentes, esse processo de formulação 

foi coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO. Tendo em vista a 

necessidade de contemplar as demandas de todas as políticas setoriais, através da 

Resolução CNAS n.º 10 de 15 de Abril de 2014 e da Resolução da Comissão Intersetorial 

Tripartite - CIT nº 01 de 19 de Março de 2014, a SEASO constituiu uma Comissão 

socioassistencial para a construção coletiva deste documento, junto a Comissão Municipal de 

Enfrentamento a Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil - CEV/PETI.  

Em 2013 iniciou-se o processo de debates para construção do Plano de Ações 

Estratégicas do PETI, o que resultou em Novembro de 2013 um encontro com a rede 

socioassistencial e Intersetorial (gestões da saúde municipal e estadual, educação municipal 

e estadual, Cultura, Esporte, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, 

Conselhos Tutelares, Secretaria da Agricultura, Emater, Sindicato Rural Patronal, Agência 

do Trabalhador, Programas de Aprendizagem, Programa de Combate a evasão escolar) 

para apresentação e coleta de sugestões para o Plano de Ações Estratégicas para 
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erradicação do trabalho infantil, promovido pela SEASO e tendo como parceiros  a Rede de 

Atenção e Proteção Social. 

Em 2014 a partir das novas orientações do Conselho Nacional de Assistência 

Social e Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi composta uma 

comissão por representantes de diversos órgãos que compõe o Sistema de Garantia de 

Direitos e Entidades Não-Governamentais de atendimento a crianças e adolescentes. Esta 

Comissão se reuniu por diversas vezes e de forma dialogada a partir do desencadeamento 

de inúmeras discussões, concordou o que ora está descrito neste documento, fruto da 

construção coletiva de todos os participantes da Comissão. 

Pelos desafios que representa este Plano de Ações Estratégicas considera-se um 

enorme potencial de contribuição ao processo do planejamento público e pode se constituir 

num marco histórico também no que diz respeito à Erradicação do Trabalho Infantil no 

município de Cascavel. Entre os avanços que a sua elaboração e execução podem trazer, 

destacamos: 

 O fortalecimento da Comissão Municipal para o Enfrentamento da Violência 

contra Criança e Adolescente e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de 

Cascavel - CEV/PETI, ao promover discussões de políticas sociais que asseguram os 

direitos de crianças e adolescentes. 

 A articulação dos órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos - 

SGD de Crianças e Adolescentes. 

 A ampliação do foco da proteção integral reiterando o seu caráter transversal 

em todas as políticas setoriais. 

 A identificação e atendimento das crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil, bem como, suas respectivas famílias. 

Considerando que vários são os desafios ao processo de elaboração e execução 

deste Plano de Ações Estratégicas, tais como o estabelecimento dessas propostas às 

demandas, anseios e expectativas dos defensores dos direitos de crianças e adolescentes. 

 

2. CONCEITO DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL  

Nesse documento, o termo “trabalho infantil” refere-se às atividades econômicas 

e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, 

realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada 

a condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, independentemente de sua 

condição ocupacional. Para efeitos de proteção ao adolescente trabalhador, será 

considerado todo trabalho desempenhado por pessoa com idade entre 16 e 18 anos e, na 

condição de aprendiz, de 14 a 18 anos, conforme definido pela Emenda Constitucional nº 
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20, de 15 de dezembro de 1998. O conceito guarda total consonância com o marco 

normativo atual, que considera como trabalho infantil no Brasil: 

a) todo trabalho realizado antes dos 14 anos de idade; 

b) todo trabalho realizado por adolescentes com idade entre 14 e 16 anos, que 

não se configure como aprendizagem, cumprindo integralmente os requisitos legais dessa 

modalidade de profissionalização; 

c) todo trabalho realizado, antes dos 18 anos de idade, que seja caracterizado 

como perigoso, insalubre, penoso, prejudicial à moralidade, noturno, realizado em locais e 

horários que prejudiquem a frequência à escola ou que tenham possibilidade de provocar 

prejuízos ao desenvolvimento físico e psicológico.  

O estabelecimento dos limites de idade mínima para o trabalho encontra 

fundamentos, tais como: 

a) a garantia do desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes que não 

podem ser prejudicados pelas consequências provocadas pelo trabalho infantil;  

b) a garantia de conclusão de escolaridade obrigatória no nível básico com 

tempo livre para estudar, brincar, acessar as variadas formas de lazer, arte, cultura e 

esporte, bem como a proteção contra as vulnerabilidades sociais.  

Ressalta-se que os limites de idade mínima para o trabalho nem sempre foram os 

mesmos no Brasil. Eles gradativamente receberam elevações de acordo com as condições 

e as necessidades de desenvolvimento social do país. A última elevação foi realizada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, de acordo com o Caderno de 

Orientações Técnicas1. 

 

3. SITUAÇÃO ATUAL DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL 

Atualmente, (2010) o trabalho infantil no Brasil se concentra em atividades de difícil 

fiscalização e apresenta-se principalmente em atividades informais, na agricultura familiar, 

no aliciamento pelo tráfico, em formas de exploração sexual, no trabalho doméstico, e em 

atividades produtivas familiares. Essas formas de trabalhos são naturalizadas ou invisíveis. 

Muitas vezes não são percebidas como trabalho infantil pela sociedade ou até mesmo por 

profissionais que atuam no SGD. 

As atividades laborais provocam graves consequências para o desenvolvimento, de 

crianças e adolescentes, bem como, a escolarização e a saúde das mesmas, sendo que a 

maior parte delas está matriculada na escola, porém seu rendimento e frequência são 

claramente prejudicados, devido ao tempo destinado às atividades laborais. 

                                                           
1
 Caderno de Orientações Técnicas Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no 

SUAS, Brasília, 2010. 
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De acordo com o Caderno de Perguntas e Respostas 2 , o trabalho infantil 

geralmente é encontrado nas camadas mais pobres e miseráveis da população. No entanto, 

nem sempre está ligado a estabilidade econômica da família, mas sim a novos conceitos de 

consumo ou valores sociais que engrandece o trabalho e acaba trazendo prejuízo à 

educação e ao direito à infância. 

Considerando esse contexto, é necessário criar novas estratégias que visem à 

mudança nos valores que motivam a permanência de situações de trabalho infantil, por meio 

da sensibilização da sociedade, com o aprimoramento da identificação e do cadastramento 

das crianças e adolescente em situação de trabalho, bem como à consolidação da rede de 

proteção com ações intersetoriais. 

Para tanto, é imprescindível o desenvolvimento de ações focalizadas e 

particularizadas de acordo com a caracterização do trabalho infantil de cada território, o que 

torna o desenvolvimento das Ações Estratégicas do PETI um mecanismo de política pública 

eficaz para o alcance dos compromissos assumidos pelo Município de identificação e 

acompanhamento de crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil 

até o término do cofinanciamento do Governo Federal. 

 

4. ASPECTOS HISTÓRICOS DO PETI 

O PETI é um Programa de âmbito nacional que articula um conjunto de ações 

visando proteger e retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do 

trabalho precoce resguardado o trabalho na condição de aprendiz a partir de 14 anos, em 

conformidade com o que estabelece a Lei de Aprendizagem. É um programa de natureza 

intergovernamental e intersetorial que pressupõe, nas três esferas de governo, a integração 

de um conjunto de organizações governamentais e nãos governamentais em torno do 

desenvolvimento de iniciativas, estratégias e ações voltadas ao enfrentamento ao trabalho 

infantil. 

De acordo com o Caderno de Orientações Técnicas3, o PETI foi difundido, pelo 

Governo Federal, no ano de 1996, em Mato Grosso do Sul, em uma ação conjunta entre os 

três entes federados, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho - OIT. Em 

seguida, alcançou os estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Rondônia, num esforço do 

país de implantar políticas públicas voltadas ao enfrentamento ao trabalho infantil. A partir 

de então, o PETI foi aos poucos se estendendo para todos os estados brasileiros, o que 

revela sua importância no cenário das políticas públicas de atendimento aos direitos da 

criança e do adolescente, inscritos na Constituição Federal de 1988 e sancionados no ECA. 

                                                           
2
 Perguntas e Respostas: O redesenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 2014. 

3
 Caderno de Orientações Técnicas Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no 

SUAS, Brasília, 2010. 



 
                                                                                    

                           

14 
 

Por meio da Portaria nº 458, de outubro de 2001, a Secretaria de Estado da 

Assistência Social (SEAS), vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, 

estabeleceu as diretrizes e normas do PETI. O Programa foi definido, com foco inicial no 

enfrentamento das piores formas de trabalho infantil, tendo como público prioritário crianças 

e adolescentes de 7 a 14 anos de idade que estejam trabalhando em atividades 

consideradas perigosas, insalubres, penosas ou degradantes, com exceção para o 

atendimento de crianças com até 15 anos de idade em situações de extremo risco, 

referentes à exploração sexual. 

A referida portaria, ainda introduziu as comissões de erradicação do trabalho infantil 

no âmbito estadual, do Distrito Federal e municipal, de caráter consultivo e propositivo, com 

participação do governo e da sociedade civil, tendo como objetivo, na época, contribuir para 

a implantação e implementação do PETI. A família foi colocada como foco de atenção do 

Programa com indicação de registro e cadastramento no Cadastro Único. A 

responsabilidade na condução das ações dos órgãos de Assistência Social e o 

financiamento se realizariam de forma compartilhada nas três esferas de governo. 

Diante da recomendação, o Município de Cascavel, sentiu a necessidade de 

desenvolver um Programa de Ação Integrada entre Governo Federal e Municipal, articulado 

com a esfera Estadual e Organizações Não Governamentais ligadas à defesa da criança e 

do adolescente visando a Erradicação do Trabalho Infantil no Município e instituiu a 

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Portaria SEASO Nº 

01/2001 de 13 de Dezembro de 2001, da qual foi instituída conforme normas de 

operacionalização do PETI. 

 

5. MARCO LEGAL 

A legislação que se refere ao trabalho infantil no Brasil norteia-se pelos princípios 

estabelecidos na Constituição Federal de 1988, que em seu art. 227 determina que: é dever 

da família, da sociedade e do Estado: “Assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência discriminação, 

exploração, violência crueldade e opressão”. Bem como, o que trata nos artigos 4º e 5º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990).  

Já o art. 7º, inciso XXXIII (alterado pela Emenda nº 20, de 15 de dezembro de 

1998) da Constituição Federal, estabelece como idade mínima de 16 anos para o ingresso 

no mercado de trabalho, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Os artigos 60 

a 69 do ECA,  tratam da proteção ao adolescente trabalhador.  
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Os Conselhos de Direitos, de âmbito nacional, estadual e municipal são 

responsáveis pela formulação das políticas de combate ao trabalho infantil, proteção ao 

adolescente trabalhador e pelo controle social. Os conselhos tutelares são corresponsáveis 

na ação de combate ao trabalho infantil, cabendo a eles cuidar dos direitos das crianças e 

adolescentes em geral, em parceria com o Ministério Público e o Juizado da Infância e da 

Adolescência. Também trata do assunto a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no seu 

título III, Capítulo IV, “Da Proteção do Trabalho do Menor”, alterada pela Lei da 

Aprendizagem (Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000). 

Toda a legislação acima mencionada está conciliada com as atuais disposições da 

Convenção dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas (ONU), e das 

Convenções nº 138 e nº 182, da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Na 

Convenção da ONU de 1989, o art. 32 estabelece que não será permitido nenhum tipo de 

exploração econômica da criança e adolescente (até os 18 anos), considerando como 

exploração qualquer espécie de trabalho que prejudique a escolaridade básica. A 

Convenção nº 138 da OIT, assinada pelo Brasil em 28 de junho de 2001, estabelece que 

todo país que sancionar a referida Convenção, deve especificar, em declaração, a idade 

mínima para admissão ao emprego ou trabalho em qualquer ocupação. 

O Brasil aprovou em 2 de Fevereiro de 2000 a Convenção nº 182 da OIT, que 

estabelece que os estados-membros devem tomar medidas imediatas e eficazes para abolir 

as piores formas de trabalho infanto-juvenil, classificadas em quatro categorias: 

a) Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como 

vendas e tráfico de crianças, sujeição por dívida e servidão, trabalho forçado ou 

compulsório, inclusive recrutamento forçado ou compulsório de crianças para serem 

utilizadas em conflitos armados; 

b) Utilização procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção 

de material pornográfico ou espetáculos pornográficos; 

c) Utilização procura e oferta de crianças para atividades ilícitas, particularmente 

para produção e tráfico de drogas, conforme definidos nos tratados internacionais 

pertinentes; 

d) Trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstancias em que são 

executados, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. 

 A Convenção 182 da OIT estabelece que, cada país signatário deve elaborar a 

descrição dos trabalhos que por sua natureza ou pelas condições em que são realizados, 

são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças e deste modo, 

devem ser proibidos. 
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Consequentemente, o governo brasileiro aprovou o Decreto nº 6.481, de 12 de 

junho de 2008, que define a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), 

anteriormente descrita pela Portaria 20/2001 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. O Decreto estabelece que a Lista TIP seja revista 

frequentemente, se necessário, mediante consulta com as organizações de empregadores e 

trabalhadores interessadas. 

Os avanços no ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema e os resultados 

significativos obtidos são reconhecidos internacionalmente. A estabilização desses avanços 

esbarra ainda nas discordâncias e barreiras dos órgãos responsáveis por assegurar o 

cumprimento dessa legislação. Ao mesmo tempo, a hipótese de mudanças na legislação 

tem gerado com certa frequência riscos de retrocessos no que diz respeito á consolidação 

do arcabouço normativo, relativo á proteção dos direitos de crianças e adolescentes. 

 

6.  MARCO SIMBÓLICO-CULTURAL 

O Brasil historicamente possui a questão da exploração do trabalho infantil, isso 

ocorre devido o consenso da sociedade em torno do entendimento do trabalho como fator 

positivo para crianças que, dada sua situação econômica e social, viviam em condições de 

pobreza, de exclusão e de risco social. Tanto a elite como as classes mais pobres 

compartilhavam plenamente essa forma de justificar o trabalho infantil. 

Essa realidade e concepção diminuíram nos dias atuais, porém, em alguns setores 

da sociedade, insistem na concepção de que: “É melhor trabalhar do que ficar na rua”, “É 

melhor trabalhar do que roubar”, entre outros argumentos utilizados para justificar a questão 

do trabalho infantil. 

No Brasil, de acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil4, a população sempre iniciou a atividade laboral muito cedo, principalmente 

impulsionada pela pobreza, pois quanto menor a renda da família e a escolaridade das 

pessoas de referência da unidade familiar, maior a incidência de iniciar precocemente no 

mundo do trabalho. Para ser considerada legítima esta inserção, o próprio Estado brasileiro 

constituiu um conjunto de políticas de caráter moralizador que dignificava o trabalho acima 

de tudo. O Código de Menores, que vigorou por mais de sete décadas, até ser revogado 

pelo ECA, entendia o “menor” que não estudava ou trabalhava como um potencial 

“delinquente”, a ser controlado e reprimido pelas estruturas punitivas do poder público. 

Essa perspectiva acabava por legitimar o trabalho infantil, visto como uma forma de 

fazer a criança “aproveitar o tempo de forma útil”, ensinando-lhe ao mesmo tempo “uma 

profissão” e “o valor do trabalho”. Desse modo, mesmo as situações de trabalho infantil, nas 

                                                           
4
 Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 

Trabalhador, 2ª edição – 2011-2015. Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. 
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quais os abusos e a exploração eram evidentes, muitas vezes eram vistas como um 

problema menor, e não como uma violação dos direitos de crianças e adolescentes. Tal 

mentalidade manteve milhões de crianças e adolescentes ligados a atividades que, além de 

marginalizá-los de toda possibilidade de desenvolvimento físico, psíquico e espiritual, 

reproduziam todos os vícios de uma sociedade desigual e excludente. 

Mas se observarmos, podemos perceber que ainda existem fortes elementos da 

antiga concepção, onde muitas famílias persistem em relacionar o trabalho de crianças e 

adolescentes como uma forma de “prevenção” contra os males da marginalização. 

Convencer a população de que a educação é que pode garantir um futuro melhor a essas 

crianças e adolescentes, e não o trabalho precoce continua sendo um grande desafio.  

Mesmo depois de muitos anos de luta contra o trabalho infantil, a mentalidade que 

durante séculos levou crianças e adolescentes ao trabalho ainda está presente em muitos 

setores da população brasileira, onde estes são submetidos à criminalidade, ao narcotráfico, 

à exploração sexual e a condições análogas à escravidão dentre outras atividades 

classificadas como as piores formas de trabalho infantil revelam como persiste no país uma 

mentalidade medíocre e perversa, capaz de negar a própria condição de ser humano as 

novas gerações. 

 

7. DIAGNÓSTICO 

O presente diagnóstico possui dados do Censo do IBGE de 2010, que podem ser 

utilizados como um retrato aproximado da realidade, uma vez que por mais que os 

procedimentos estatísticos visem à aproximação dos valores da amostra com dados reais 

da localidade pesquisada, pode-se ter a probabilidade de variação, o que diminui a 

confiabilidade dos resultados. 

 

7.1 Informações referentes ao trabalho Infantil – IBGE Censo 2010. 

A Tabela nº 1 apresenta dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE 2010, onde demonstra o número de crianças e adolescentes, na faixa 

etária de 10 a 17 anos, em situação de trabalho infantil nas áreas urbana e rural, vejamos: 

 

TABELA 01 - Criança e Adolescente em Situação de Trabalho 

Grupos de Idade Situação do 
Domicílio 

Total de habitantes na 
mesma faixa etária 

Em situação de 
trabalho 

% 

 
10 a 13 anos 

Urbana 18.634 702 3,77% 
Rural 1.079 108 10% 
Total 19.713 810 4.11% 

 
14 ou 15 anos 

Urbana 9.792 1.370 14% 
Rural 611 200 32.8% 
Total 10.403 1.570 15.1% 

 Urbana 10.123 3.696 36,5% 
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16 ou 17 anos Rural 485 247 51% 
Total 10.608 3.943 37,2% 

TOTAL 40.724 6.323 15,5% 

Fonte: Censo 2010/IBGE 
 

Conforme tabela acima, pode-se identificar através do Censo 2010 (IBGE) que 

existe uma estimativa de 6.323 crianças e adolescentes em situação de trabalho, com idade 

entre 10 a 17 anos, qual corresponde a 15,5% do total de habitantes no município nesta 

faixa etária. É possível verificar que em termos proporcionais, quanto à população de 

criança e adolescente na área urbana e na área rural, o maior número de 

criança/adolescente em situação de trabalho localiza-se na área rural. 

Quanto ao trabalho infantil realizado por criança e adolescente entre 10 e 14 anos, 

identifica-se que no município existe uma demanda de 810 pessoas, o que corresponde a 

4,11% da população total nesta faixa etária. 

Frente a esta realidade, podemos ressaltar que a exploração da mão de obra da 

criança e do adolescente consiste em uma violação de direitos que pode trazer danos 

irreversíveis, uma vez que a criança pode ser privada de atividades que consolidam 

processos de aprendizagem e desenvolvimento psicossocial. 

“A situação de pobreza a que estão submetidas a maior parte 

das crianças e adolescentes brasileiros, por seu lado, acaba 

geralmente por leva-las à entrada precoce no mundo do 

trabalho, que tem sido uma das estratégias utilizadas com 

maior frequência pelas famílias pobres para compensar a sua 

redução de renda, consequente de fatores como o 

desemprego, a perda do valor real do salário e/outros.” (VOLPI, 

2008, p.53) 

Na maioria das vezes as crianças e adolescentes submetem-se ao trabalho 

precoce, haja vista, que sua família não consegue com sua renda, propiciar objetos de 

consumo supérfluo ao olhar destes. 

Vale destacar que não há dados referentes ao trabalho infantil na faixa etária 

inferior a 10 anos de idade, fator que impossibilita o diagnóstico fidedigno da situação de 

trabalho infantil em nosso município, de modo que a incidência de trabalho infantil pode ser 

ainda maior que aquela apresentada na tabela acima. Importa dizer também que falta de 

detalhamento dos dados do IBGE limita as possibilidades de análise e de verificação da 

ocorrência de trabalho infantil. Dessa forma conclui-se que o Município necessita realizar um 

diagnóstico local e detalhado acerca da situação de trabalho infantil, a fim de melhor 

subsidiar a formulação e implementação de Políticas Públicas em âmbito municipal. 
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GRÁFICO 01 - Situação de Ocupação e Sexo. 

 
Fonte: Censo 2010/IBGE 

Conforme gráfico acima, pode-se observar que 1.230 adolescentes entre 14 e 17 

anos do sexo masculino estão empregados com carteira assinada, enquanto 863 

adolescentes da mesma idade do sexo feminino estão empregadas com carteira assinada, 

ou seja, do total da população entre 14 e 17 anos, 9,8% destes adolescentes estão 

trabalhando de forma regular quanto ao registro em carteira de trabalho. 

Com relação às demais formas de ocupações, pode-se observar que 2.029 

adolescentes entre 14 e 17 anos do sexo masculino estão trabalhando sem carteira 

assinada, enquanto 1.390 adolescentes da mesma idade do sexo feminino estão 

trabalhando sem carteira assinada, ou seja, do total da população entre 14 e 17 anos, 

16,3% destes adolescentes estão trabalhando de forma irregular quanto ao registro em 

carteira de trabalho. 

Em análise pode-se constatar que 5.512 dos adolescentes no município, entre 14 e 

17 anos, encontram-se trabalhando, contudo destes 62% não possuem registro em carteira 

de trabalho.  
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GRAFICO 02 - Criança e Adolescente em Ocupação, por categoria de emprego. 

 
Fonte: Censo 2010/IBGE 

 

Em análise ao gráfico acima observamos que o maior número de ocupação é de 

adolescentes com 16 ou 17 anos, na posição de “empregados”, o que se refere à pessoa 

que trabalhava para um empregador, pessoa física ou jurídica, geralmente obrigando-se ao 

cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo, em contrapartida, uma remuneração 

em dinheiro, mercadoria, produtos ou benefícios. 

Com relação à ocupação “por conta própria e empregadores” observamos que o 

maior número é de adolescentes com 16 ou 17 anos, considerados pelo Censo/IBGE como 

pessoas que trabalhavam explorando o seu próprio empreendimento, sozinho ou com sócio, 

sem ter empregado, e pessoas que trabalhavam explorando o seu próprio empreendimento 

com pelo menos um empregado. 

Contudo com relação às ocupações “não remunerados” e “trabalhadores na 

produção para o próprio consumo”, destacamos que o maior número é de crianças e 

adolescentes de 10 a 13 anos, sendo considerado pelo Censo/IBGE pessoas que 

trabalhavam sem remuneração, durante pelo menos uma hora completa na semana, em 

ajuda na atividade econômica de morador do domicilio e empregador, e pessoas que 

trabalhavam pelo menos uma hora completa na semana, na produção de bens, em 

atividades da agricultura, pecuária, caça, produção florestal, pesca ou aquicultura, 

destinados somente à alimentação de pelo menos um morador do domicilio. 
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Para tanto destacamos os indicadores referente à criança e ao adolescente de 10 a 

13 anos, onde podemos identificar que em média de 810 se encontram em algum tipo de 

ocupação. 

 

GRÁFICO 03 - Número de Horas Habitualmente Trabalhadas, por Faixa Etária. 

 
Fonte: Censo 2010/IBGE 

 

Conforme já abordado na Tabela 01, sabe-se que com relação ao trabalho infantil 

realizado por criança e adolescente menor de 14 anos, existe uma demanda de 810 

pessoas no município, número este comparado ao Gráfico acima, pode-se observar que 

este público realiza atividades laborais que consomem em média 19,1 horas semanais. 

Observa-se também que os 1.570 adolescentes com idade entre 14 e 15 anos, dedicam em 

média 26,7 horas semanais as atividades laborais, e os 3.943 adolescentes com idade entre 

16 e 17 anos, dedicam em média 33,2 horas semanais as atividades laborais. 

 

8. JUSTIFICATIVA 

Diante dos números apresentados através do IBGE, o Município de Cascavel 

realizou o Termo de Aceite, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social e com 

fundamento jurídico na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – nº 

10 de 15 de Abril de 2014 e na Resolução da Comissão Intergestores Tripartite - CIT nº 1 de 

19 de Março de 2014, formaliza, e propõe responsabilidades e compromissos perante 

Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais estarão compromissados, mediante aceite 
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formal, com vistas à realização das ações estratégicas do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil - PETI no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS. 

Ressalta-se que, nos termos do artigo 22 da Resolução supracitada, o cofinanciamento 

federal compreende o prazo de três anos para o cumprimento das ações estratégicas, 

destinado aos Municípios e o Distrito Federal com maior incidência de trabalho infantil. 

Considerando os documentos acima apresentados, este Plano de Ações 

Estratégicas justificou-se devido o elevado número apontado pelo IBGE, bem como, pelo 

referido Termo que o Município aderiu junto ao Governo Federal, para que Cascavel possa 

identificar e acompanhar situações de trabalho infantil e inseri-los em políticas sociais, 

inclusive no PETI. 

 

9. OBJETIVO GERAL: 

Estabelecer ações articuladas junto ao Sistema de Garantia de Direitos e 

Sociedade Civil que permita a intervenção técnico-política, organizacional para o 

enfrentamento do trabalho infantil no Município de Cascavel, bem como, sensibilizar os 

atores envolvidos quanto a esta temática. 

 

10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar diagnóstico visando compreender, analisar, subsidiar e monitorar o 

planejamento e a execução das ações estratégicas deste Plano. 

 Promover ações de prevenção através do aprimoramento do Sistema de 

Garantia de Direitos. 

 Garantir o atendimento especializado às crianças, aos adolescentes e suas 

famílias em situação de trabalho infantil. 

 Mobilizar a sociedade civil na perspectiva do desenvolvimento de ações que 

previnam e combatam o trabalho infantil, com destaque ao fortalecimento do protagonismo 

Infanto-Juvenil. 

 Fortalecer o sistema de defesa e de responsabilização. 

 

11. FINALIDADES 

O Plano tem por finalidade coordenar as intervenções realizadas por diversos atores 

sociais e introduzir novas ações, sempre direcionadas a assegurar a prevenção e 

eliminação do trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador. Para tanto, foi preciso 

analisar como a exploração do trabalho de crianças e adolescentes ainda encontra meios 

para se perpetuar no município, considerando diferentes aspectos, tais como raça, gênero, 

condição econômica, tipo de ocupação, entre outros.  
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Tirar do papel e efetivar os direitos das crianças e dos adolescentes representa o 

desafio de mobilizar toda a sociedade a assumir uma visão como sujeitos de direitos, com 

capacidade de exercerem sua cidadania, porém com direito à proteção especial pela sua 

condição peculiar de desenvolvimento. Acreditamos que o enfrentamento ao trabalho das 

crianças no Município é fundamental no processo de efetiva conquista dos seus direitos. 

 

12. EIXOS ESTRATÉGICOS 

As Ações Estratégicas do PETI serão desenvolvidas pela rede socioassistencial do 

SUAS, articulada às demais políticas públicas, em caráter intersetorial. Elas estão 

estruturadas em cinco eixos: 

 

1. Informação e mobilização nos territórios a partir das incidências de trabalho infantil, 

visando propiciar o desenvolvimento de ações de prevenção e erradicação;  

2. Identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil;  

3. Proteção social para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e suas 

famílias;  

4. Apoio e acompanhamento das ações de defesa e responsabilização;  

5. Monitoramento das ações do PETI.  

Para tornar mais didática a leitura do Plano de Ação, apresenta-se o documento em 

formato de tabela, contendo as seguintes colunas: 

 Incisos: disponibilizado, para que as ações sejam realizadas de acordo com a 

proposta elencada. 

 Ação: que será desenvolvida para alcançar o objetivo proposto. 

 Prazo: tempo para atingir a ação estabelecida.  

 Responsável: ente responsável pela coordenação e articulação da ação 

estabelecida. 

 Parceiros: ente parceiro para a execução da ação estabelecida. 

 Orçamento AE-PETI: Cofinanciamento Federal das Ações Estratégicas do PETI. 

 

Diante dos esclarecimentos acima, apresenta-se o Plano de Ação:
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EIXO 1 - INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS 

INCISOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO 

AE-PETI 

I - Sensibilização dos diversos 

atores e segmentos sociais 

constituídos que são afetos a 

desenvolver ações de erradicação 

do trabalho infantil. 

 

Desenvolver ações de prevenção do trabalho 

infantil, junto aos SCFV e PAIF, tais como: 

palestras, projetos de intervenção, oficinas, 

etc. 

 

 

Permanente EURECA I, II 

CEMIC, ACAPAC, 

Centro da 

Juventude e CRAS 

que desenvolvem 

SCFV e PAIF para 

criança e 

adolescente e suas 

famílias. 

DVPSE 

DVPSB 

Não Requer 

orçamento 

Realizar o Seminário Municipal de 

Sensibilização ao Enfrentamento e 

Erradicação do Trabalho Infantil. 

Contemplando a análise e proposições para o 

Plano de Ações Estratégicas. 

Anual SEASO 

 

CEV/PETI AE-PETI 

Participar das reuniões de equipe dos 

Serviços Socioassistenciais e Intersetoriais, 

inserindo como pauta o tema trabalho infantil, 

bem como, para a capacitação dos servidores 

em identificar e encaminhar casos suspeitos 

de trabalho infantil. 

Permanente PETI Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Não Requer 

orçamento 

 

Inserir a temática trabalho infantil nas 

atividades já realizadas nos Serviços durante 

Permanente Rede de Atenção e 

Proteção Social  

Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Não Requer 

orçamento 
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a semana do dia 12 de Junho. 

Promover campanhas periódicas, também no 

mês de outubro, enfatizando a 

conscientização da população em geral, em 

escolas, feiras, mercados públicos e comércio 

em geral, seja por meio de faixas, outdoor, 

palestras, etc. 

Permanente Serviço de 

Abordagem Social 

– criança e 

adolescente e PETI 

PETI, CEV/PETI e Rede de 

Atenção e Proteção Social 

 

AE-PETI 

Propor para a Rede de Atenção e Proteção 

Social a inserção do tema Trabalho Infantil 

junto à comissão da criança e do adolescente, 

visando à construção do Fluxograma de 

atendimento para suspeita de Trabalho 

Infantil. 

1º Semestre/2015 

 

PETI Rede de Proteção e 

Atenção Social 

Não Requer 

orçamento 

Buscar parcerias para realizar ações de 

sensibilização quanto ao trabalho infantil rural.  

2º Semestre/2015 PETI CRAS Volante, escolas, 

colégios e USF da área 

rural 

Não Requer 

orçamento 

Fomentar e articular a discussão para 

implantação de ações/atividades de prevenção 

e atendimento a crianças e adolescentes 

retirados do trabalho infantil rural. 

Permanente PETI CRAS Volante e USF da 

área rural 

Não Requer 

orçamento 

Articular com as Secretarias Municipal e 

Estadual de Educação, para efetivar a 

ampliação de Educação em Tempo Integral, 

bem como, implantação de CMEIS, na área 

rural e na área urbana. 

2º Semestre/2015 CMDCA 

CEV/PETI 

CMDCA 

CEV/PETI, Conselho 

Tutelar e CME. 

Não Requer 

orçamento 
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Articular com as Secretarias de Cultura, 

Esporte e Lazer para a implantação de 

espaços para práticas de atividades para 

crianças e adolescentes da área rural. 

2º Semestre/2015 CMDCA 

CEV/PETI 

CMDCA 

CEV/PETI 

Conselho Tutelar, SEMUC, 

SEMEL. 

Não Requer 

orçamento 

Articular com as Secretarias Municipal e 

Estadual de Educação, bem como, com o 

Sindicato das Escolas particulares, o 

desenvolvimento de ações pedagógicas com a 

inclusão da temática “Trabalho Infantil” nos 

conteúdos das disciplinas escolares. 

1º semestre/2016 PETI SEMED 

SEED/ NRE 

Sindicato de Escolas 

Particulares 

Não Requer 

orçamento 

Articular com as Secretarias de Cultura, 

Esporte e Lazer para a ampliação de espaços 

para práticas de atividades para crianças e 

adolescentes nos bairros da área urbana. 

1º Semestre/2016 CMDCA 

CEV/PETI 

CMDCA 

CEV/PETI, 

Conselho Tutelar, SEMUC, 

SEMEL. 

Não Requer 

orçamento 

Realizar parceria com o SESI/SENAI, com a 

finalidade de sensibilizar e informar a 

sociedade através dos eventos programados, 

no que tange ao trabalho infantil. 

Permanente PETI Rede de Proteção e 

Atenção Social 

AE-PETI 

Mobilizar a ACIC, AMIC, CDL para realização 

de campanhas de erradicação do trabalho 

infantil. 

Permanente CMT 

SEMDEC 

PETI 

CEV/PETI 

Não Requer 

orçamento 

Mobilizar a ACIC, AMIC, CDL para realização 

de campanhas de sensibilização ao 

empresariado na contratação de adolescente 

aprendiz. 

 

Permanente CMT 

SEMDEC 

PETI 

CEV/PETI 

CISVEL 

Não Requer 

orçamento 
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Convidar os representantes da ACIC, AMIC e 

CDL e demais setores da sociedade civil, para 

participar dos Seminários de Enfrentamento e 

Sensibilização do Trabalho Infantil. 

Anual SEASO DVPSE 

PETI 

Não Requer 

orçamento 

III - Realização de campanhas 

voltadas principalmente para 

difundir os agravos relacionais e de 

saúde no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes sujeitas 

ao trabalho infantil, considerando 

as principais ocupações 

identificadas;  

Buscar parcerias de mídia gratuita para a 

realização de campanha na mídia 

televisionada e rádio (Parceria com os meios 

de comunicação e Instituições de Ensino 

Superior como cursos de Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda), com o tema 

Trabalho Infantil. 

Permanente 

 
 
 
 
 

PETI 

 

 
 
 

SECOM 

ONGS 

Instituições de Ensino 

Superior 

10ª Regional de Saúde - 

CEREST 

Não Requer 
orçamento  
 
 
 

Realizar a produção e elaboração de Materiais 

gráficos (cartazes, folders, cartilhas, outdoor, 

busdoors, flyer, gibi). 

Anual SEASO 

DVPSE 

PETI 

Rede Socioassistencial AE-PETI 

Inserir no Jornal dos Distritos da área rural, 

informação referente ao Tema Trabalho 

Infantil. 

2º Semestre 2015 PETI CRAS Volante e USF da 

área rural 

AE-PETI 

IV - Apoio e acompanhamento da 

realização de audiências públicas 

promovidas pelo poder executivo 

municipal para firmar 

compromissos com a finalidade de 

erradicar o trabalho infantil nos 

territórios. 

 

 

Realizar Audiência Pública para firmar os 

compromissos deste Plano de Ações 

Estratégicas do PETI. 

Até 15/10/2015 SEASO 

CEV/PETI 

CMAS 

CMDCA 

Conselhos 

Tutelares 

Rede de Proteção e 

Atenção Social 

AE-PETI 
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EIXO 2 - IDENTIFICAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

INCISOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO 

I - Busca ativa e identificação 

realizadas pelas equipes técnicas 

do SUAS e de forma articulada 

com as demais políticas públicas;  

 

Realizar o diagnóstico do trabalho infantil no 

município de Cascavel. 

Até 2016 SEASO 

SESAU 

PETI 

Vigilância Socioassistencial 

Instituições de Ensino 

Superior 

AE-PETI 

Articular junto à politicas de saúde e educação 

implementação e atualização permanente do 

Protocolo do PETI. 

Permanente PETI 

CEV/PETI 

SESAU 

SEDS 

10ª Regional de 

Saúde 

Rede de Atenção e 

Proteção Social 

 

Não Requer 

orçamento 

Informar os casos identificados de trabalho 

infantil ao MPT. 

Permanente PETI CREAS I 

Conselho Tutelar 

Não Requer 

orçamento 

Manter em 100% o Sistema de Notificação de 

violências contra crianças e adolescentes, dos 

casos identificados de Trabalho Infantil, nos 

Serviços de Urgência e Emergência, Unidades 

de Saúde, Vigilância em Saúde e Serviços 

especializados. 

Permanente SESAU 

 

Serviços de Urgência e 

Emergência, Unidades 

Básicas de Saúde e 

serviços especializados. 

Não Requer 

Orçamento 

Manter as visitas pelos Agentes Comunitários 

de Saúde, havendo a suspeita de trabalho 

infantil, encaminhar aos órgãos responsáveis 

(Conselho Tutelar e CREAS I).  

Permanente SESAU 

 

Serviços de Urgência e 

Emergência, Unidades 

Básicas de Saúde e 

serviços especializados. 

Não Requer 

Orçamento 



 
                                                                                    

                           

29 
 

Realizar capacitação dos Agentes 

Comunitários de Saúde, instrumentalizando-os 

para a identificação das situações de trabalho 

infantil e dar encaminhamento para a 

notificação aos órgãos responsáveis (Conselho 

Tutelar e CREAS I), no que tange ao 

diagnóstico do trabalho infantil. 

Permanente PETI 

CREAS I 

SESAU 

 

Gestão do Trabalho e 

Educação Permanente da 

SEASO 

NEP 

AE-PETI 

Realizar capacitação das equipes das 

Unidades de Saúde da área urbana e rural, 

instrumentalizando-os para a identificação das 

situações de trabalho infantil e a notificação 

para os órgãos responsáveis (Conselho Tutelar 

e CREAS I). 

Permanente PETI 

CREAS I 

SESAU 

CRAS Volante 

Gestão do Trabalho e 

Educação Permanente da 

SEASO 

NEP 

AE-PETI 

Realizar capacitação permanente com 

entrevistadores do Cadastro Único a fim de 

aprimorar a identificação de possíveis 

situações de trabalho infantil e marca-las no 

Campo 10. 

Permanente  

 

SEASO 

PETI 

CMDCA 

CMAS 

AE-PETI 

Articular junto as Instituições de Ensino 

Superior projetos de extensão a fim de realizar 

campanha de sensibilização e ações 

educativas para identificação do trabalho 

infantil junto as Escolas Municipais, Estaduais, 

Privadas e Unidades de Saúde. 

Permanente PETI 

SEMED 

SEED/ NRE 

Sindicato das 

Escolas 

Particulares 

CME 

Instituições de 

Rede de Proteção e 

Atenção Social 

AE-PETI 
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Ensino Superior 

10ª Regional de 

Saúde – CEREST 

SESAU 

CMS 

Desenvolver parcerias junto as Instituições de 

Ensino Superior a fim de realizar campanha de 

sensibilização e ações educativas para 

identificação do trabalho infantil junto as 

Escolas Municipais, Estaduais, Privadas e 

Unidades de Saúde. 

Permanente PETI 

SEMED 

SEED/ NRE 

Sindicato das 

Escolas 

Particulares 

CME 

Instituições de 

Ensino Superior 

10ª Regional de 

Saúde – CEREST 

SESAU 

CMS 

Rede de Proteção e 

Atenção Social 

IES 

AE-PETI 

Realizar o encaminhamento de adolescentes 

identificados pela Agência do Trabalhador 

como suspeita de situação de Trabalho Infantil 

para o Conselho Tutelar e CREAS I 

Permanente PETI 

Agencia do 

Trabalhador 

CREAS I Não Requer 

orçamento 
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Realizar capacitação permanente das equipes 

dos CREAS, do Serviço Especializado de 

Abordagem Social e dos CRAS e Serviços 

referenciados, para a identificação de trabalho 

infantil, de acordo com a maior ocorrência 

naquele território. 

Anual SEASO 

Gestão do Trabalho 

e Educação 

Permanente da 

SEASO 

PETI 

 

AE-PETI 

Disponibilizar equipe de abordagem social para 

atendimento 24 horas com abrangência em 

todos os territórios do município. 

 

1º Semestre/2016 SEADM 

SEASO 

CMDCA 

Ministério Público 

SEASO 

 

Garantir equipe de abordagem social de 

acordo com a demanda apresentada para 

atendimento 24 horas com abrangência em 

todos os territórios do município. 

 

Permanente SEADM 

SEASO 

CMDCA 

Ministério Público 

SEASO 

Criar e implantar disk denuncia municipal com 

funcionamento 24 horas com ampla divulgação 

para denuncias de situações de trabalho 

infantil. 

 

1º Semestre/2016 SEADM 

 

CMDCA 

Ministério Público 

Poder Executivo 

Realizar registro no SIPIA de 100% dos casos 

de Trabalho Infantil atendidos pelo Conselho 

Tutelar. 

2º Semestre/2015 Conselho Tutelar CMDCA 

Ministério Público 

Não Requer 

orçamento 

Manter atualizado no SIPIA em 100% todos os 

casos de Trabalho Infantil atendidos pelo 

Conselho Tutelar. 

Permanente  Conselho Tutelar CMDCA 

Ministério Público 

Não Requer 

orçamento 
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II - Registro obrigatório no 

Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal – 

Cadastro Único de crianças e 

adolescentes e suas famílias 

identificadas em situação de 

trabalho infantil. 

Manter descentralizado o Cadastro Único para 

o CREAS I, objetivando a inserção de famílias 

com crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil. 

 

Permanente CREAS I 

DVSMAS 

Cadastro Único 

SEASO 

 

SEASO 

Realizar o registro e identificação do Trabalho 

Infantil no Campo 10 do CadÚnico através do 

CREAS I e Central do Cadastro Único. 

 

Permanente CREAS I 

Cadastro Único 

PETI Não Requer 

orçamento 

Encaminhar as famílias para realizar o 

cadastramento e/ou atualização cadastral do 

CadÚnico, possibilitando o acesso desta aos 

Programas e benefícios do Governo Federal, 

visando a prevenção e enfrentamento do 

trabalho infantil. 

 

Permanente Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Cadastro único Não Requer 

Orçamento 

Realizar de forma permanente registros no 

sistema IRSAS de todos os atendimentos as 

famílias de com crianças e/ou adolescentes em 

situação de trabalho infantil nos CRAS e de 

todas as identificações de trabalho infantil nos 

CREAS para fins de identificação fidedigna no 

RMA.  

 

 

Permanente  Serviços 

Socioassistenciais 

Vigilancia Socioassistencial 

DVPSE-SEASO 

DVPSB -SEASO 

CMDCA 

CMAS 

 

Não Requer 

orçamento 
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EIXO 3 – PROTEÇÃO SOCIAL 

INCISOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO 

I - Possibilitar a transferência de 

renda ás famílias de crianças e 

adolescentes em situação de 

trabalho infantil quando 

necessário. 

Utilizar o IRSAS como instrumento para 

identificar as famílias que necessitam de 

atualização do Cadastro Único, em especial 

aquelas que constam na listagem da Revisão 

Cadastral. 

Permanente 

 

 

 

Rede 

Socioassistencial 

 

Cadastro único Não Requer 

orçamento 

Efetivar o Cadastro Único das famílias nas 

quais forem identificados casos de trabalho 

infantil, e marcar o campo 10. 

Permanente CREAS I 

Cadastro Único 

CREAS I 

Cadastro Único 

Não Requer 

orçamento 

Capacitar os técnicos da Rede 

Socioassistencial quanto ao Programa Bolsa 

Família, e Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil. 

Anual SEASO 

Gestão do Trabalho 

e Educação 

Permanente da 

SEASO 

Rede Socioassistencial 

DVPSB 

DVPSE 

 

Não Requer 

orçamento 

Garantir a descentralização do Cadastro Único 

para todos os territórios de abrangência dos 

CRAS no município de Cascavel. 

Conforme Plano 

Municipal de 

Assistência Social 

SEASO DVPSB 

Cadastro Único 

Não Requer 

orçamento 

II - Inserção das crianças e 

adolescentes em situação de 

trabalho infantil e suas famílias, 

registradas no Cadastro Único, em 

serviços socioassistenciais. 

Realizar a inserção das crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil 

no PAEFI, visando à identificação de outras 

violações de direitos, bem como a oferta de 

apoio, orientação e acompanhamento à 

família. 

Permanente  

 

 

CREAS I 

 

 

CREAS I 

 

Não Requer 

orçamento 
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Pactuar com a rede de atenção e proteção 

social o encaminhamento de crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil 

para o CREAS I, com garantia de atendimento 

imediato visando o cadastramento no Cadastro 

Único e a inserção no PETI e em atividades 

das políticas intersetoriais (Assistência Social, 

Educação, Esporte, Cultura e Saúde). 

Permanente Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Não Requer 

orçamento 

Realizar o mapeamento e atualização contínua 

da rede de serviços socioassistenciais visando 

o planejamento das ações integradas e 

priorização do atendimento a este público. 

Permanente PETI PETI Não Requer 

orçamento 

Realizar o mapeamento dos territórios que não 

possuem a oferta de Serviços 

socioassistenciais, para que realizem a 

prevenção e o atendimento as crianças e 

adolescentes retirados do trabalho infantil. 

Permanente Serviços 

Socioassistenciais 

Serviços 

Socioassistenciais 

Não Requer 

orçamento 

Encaminhar as crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil para os SCFV, 

com prioridade de inserção. 

Permanente 

 

CREAS I DVPSB Não Requer 

orçamento 

Realizar o acompanhamento sistemático no 

PAEFI as famílias das crianças e adolescentes 

inseridas no PETI que estão em situação de 

descumprimento das condicionalidades em 

decorrência de violação de direitos. 

Permanente 

 

 

CREAS I DVPSE Não Requer 

orçamento 
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Encaminhar os adolescentes acima de 14 anos 

em situação de trabalho infantil para os 

Programas de Aprendizagem ou cursos de 

qualificação profissional, com prioridade de 

inserção. 

Permanente 

 

 

CREAS I Programas de 

Aprendizagem 

Inclusão Produtiva 

ACESSUAS 

Agencia do trabalhador 

Não Requer 

orçamento 

Realizar o referenciamento e/ou 

encaminhamento para atendimento das 

famílias junto ao CRAS, conforme o território 

de abrangência. 

Permanente CREAS I DVPSB Não Requer 

orçamento 

III - Encaminhamento das crianças 

e adolescentes em situação de 

trabalho infantil e suas famílias, 

registradas no Cadastro Único 

para os serviços de saúde, 

educação, cultura, esporte e lazer. 

Ampliar o atendimento nas escolas municipais 

em Tempo Integral, de 2.000 para 2.400 vagas 

de Pré-escolar ao 5º ano e de 27 para 31 

unidades escolares, compreendendo o 

Programa Mais Educação e a Educação em 

Tempo Integral ofertada pelo município. 

2015 

 

SEMED 

 

 

SEMED SEMED 

Priorizar a inserção de crianças retiradas do 

trabalho infantil avaliadas pela equipe do 

CREAS I, em vagas de CMEI e Escola em 

Tempo Integral, de acordo com o fluxo de 

atendimento. 

Permanente SEMED CREAS I Não Requer 

orçamento 

Ampliar o atendimento nos Centros Municipais 

de Educação Infantil – CMEIs de 6.000 para 

7.200 vagas de educação em tempo integral. 

2015 SEMED 

 

 

SEMED SEMED 

Priorizar a inserção de crianças e adolescentes 

retiradas do trabalho infantil avaliadas pela 

equipe do CREAS I, em Programas e Projetos 

Permanente SEED/ NRE 

 

 

SEED/ NRE Não Requer 

orçamento 
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das Escolas Estaduais. 

Priorizar a inserção de crianças e adolescentes 

retiradas do trabalho infantil, avaliadas pela 

equipe do CREAS I, em serviços/programas da 

Secretaria de Cultura e Secretaria de Esporte e 

Lazer. 

Permanente SEMEL 

SEMUC 

 

 

SEMEL 

SEMUC 

Não Requer 

orçamento 

Realizar o encaminhamento das crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil 

para serviços de Urgência e Emergência, 

Unidades de Saúde e serviços especializados, 

para avaliação quanto a possíveis danos que 

podem ter sido causados em decorrência do 

trabalho. 

Permanente CREAS I 

 

 

SESAU Não Requer 

orçamento 

Realizar o mapeamento e atualização contínua 

da rede de serviços e equipamentos das 

políticas setoriais visando o planejamento das 

ações integradas e priorização o atendimento a 

este público. 

Permanente PETI PETI Não Requer 

orçamento 

Realizar o mapeamento dos territórios que não 

possuem a oferta de Serviços, para que 

realizem a prevenção e o atendimento as 

crianças e adolescentes retirados do trabalho 

infantil. 

Anualmente Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Não Requer 

orçamento 

Universalizar o atendimento para crianças em 

idade de pré escola. 

 

2016 SEMED SEMED  

SEMED 
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Ampliar a oferta de educação em tempo 

integral do 1º ao 5º ano de acordo com 

estatística do Plano Decenal de Educação 

Conforme Plano 

Decenal de 

Educação 

SEMED SEMED SEMED 

IV - Encaminhamento das famílias 

de crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil para 

as ações de inclusão no Programa 

de Promoção da Integração ao 

Mundo do Trabalho. 

Encaminhar as famílias de crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil 

para os CRAS visando à inserção em cursos 

de qualificação profissional. 

Permanente 

 

 

CREAS I 

 

 

CRAS Não Requer 

orçamento 

Realizar o mapeamento das ações de inclusão 

nos Programas de Promoção da Integração ao 

Mundo do Trabalho. 

Permanente DVPSB 

DVPSE 

Inclusão Produtiva Não Requer 

orçamento 

Realizar articulação para a priorização das 

famílias em situação de trabalho infantil nos 

Programas de Promoção da Integração ao 

Mundo do Trabalho. 

Permanente PETI  

DVPSB 

PETI  

DVPSB 

Inclusão Produtiva 

Não Requer 

orçamento  

EIXO 4 – DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO 

INCISOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO 

AE-PETI 

I - Articulação com as 

Superintendências, Gerências e 

Agências Regionais do Trabalho e 

Emprego para fomento das ações 

de fiscalização. 

Encaminhar denúncias de trabalho infantil em 

empresas (legalmente constituídas ou 

clandestinas) para fiscalização do Ministério do 

Trabalho e Emprego, bem como, notificar o 

MPT. 

Permanente 

 

 

PETI 

Conselho Tutelar 

CREAS I 

Serviço de 

Abordagem 

MTE 

MPT 

 

Não Requer 

orçamento 



 
                                                                                    

                           

38 
 

Encaminhar, quando de conhecimento, 

denúncia de não cumprimento das cotas de 

aprendizagem nas empresas, para fiscalização 

do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Permanente Programas de 

Aprendizagem  

Agência do 

Trabalhador 

Conselho Tutelar 

Rede de Atenção e 

Proteção Social 

 

Articular com o Ministério Público do Trabalho e 

Justiça do Trabalho, para divulgação e 

orientação ao empresariado, quanto a 

contratação de adolescente aprendiz, através 

de correspondências por setores de atividades 

econômicas. 

Permanente PETI 

SEASO 

MPT 

Justiça do Trabalho 

Agência do Trabalhador 

MTE 

Conselho Tutelar 

AE-PETI 

Realizar monitoramento e fiscalização de 

Empresas que contratam aprendizes para 

identificar casos de exploração de trabalho. 

Permanente Programas de 

Aprendizagem 

MTE 

Conselho Tutelar 

Programas de 

Aprendizagem 

MTE 

 

Não Requer 

orçamento 

Articular com as Secretarias de 

Desenvolvimento Econômico e Secretaria de 

Finanças para inserir nas Leis Municipais 

incentivos fiscais para as empresas locais que 

contratarem adolescente aprendiz. 

1º Semestre/ 

2016 

PETI 

CEV/PETI 

CMDCA 

CISVEL 

SEMDEC 

SEFIN 

 

Não Requer 

orçamento 

II - Acompanhamento das famílias 

com aplicação de medidas 

protetivas. 

Realizar o acompanhamento das crianças, 

adolescentes e suas famílias que tenham 

medidas protetivas aplicadas pelo Conselho 

Tutelar ou Vara da Infância e Juventude. 

Permanente 

 

 

Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Não Requer 

orçamento 

III - Articulação com o Poder 

Judiciário e Ministério Público para 

Realizar estudo de caso junto a Rede 

Socioassistencial e Intersetorial, nas situações 

Permanente Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Conselho Tutelar 

Vara da Infância e da 

Não Requer 

orçamento 



 
                                                                                    

                           

39 
 

garantir a devida aplicação de 

medida de proteção para crianças 

e adolescentes em situação de 

trabalho infantil 

que após esgotadas as intervenções dos 

Serviços da Rede de Atenção e Proteção 

Social, não houver a superação da violação de 

trabalho infantil, para avaliação e 

encaminhamento para o Poder Judiciário e 

Ministério Público. 

Juventude 

Ministério Público 

 

IV - Articulação com os Conselhos 

Tutelares para garantir aplicação 

de medida de proteção para a 

criança e o adolescente em 

situação de trabalho infantil. 

Encaminhar todos os casos de trabalho infantil 

para o Conselho Tutelar, conforme o território 

de abrangência. 

Permanente 

 

Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Rede de Atenção e 

Proteção Social 

Não Requer 

orçamento 

Registrar sistematicamente todos os casos de 

trabalho infantil no SIPIA-CT, encaminhando 

relatório ao CMDCA. 

Permanente Conselho Tutelar 

 

CMDCA Não Requer 

orçamento 

Mobilizar os órgãos de controle e fiscalização 

para acompanhamento da audiência pública e 

execução das ações estratégicas. 

 

Permanente SEASO Conselhos de Direitos  

Conselhos Setoriais 

CEV/PETI 

Não Requer 

orçamento 

EIXO 5 - MONITORAMENTO 

INCISOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO 

AE-PETI 

I - Registro das crianças e 

adolescentes inseridos em 

serviços de assistência social, 

saúde, educação, dentre outros, 

em sistema de informação 

Registrar a participação trimestral das crianças 

e adolescentes inseridas no SCFV no SISC  

Permanente CRAS e Serviços 

referenciados 

Vigilância 

Socioassistencial 

CEMIC 

EURECA I 

EURECA II 

ACAPAC 

Centro da Juventude 

Não Requer 

orçamento 
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pertinente ao PETI. Cadastrar as crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil e suas famílias no 

Cadastro Único e no IRSAS. 

Permanente CREAS I  

Cadastro único 

CREAS I  

Cadastro único 

Não Requer 

orçamento 

II – Monitoramento do processo de 

identificação e cadastramento das 

crianças, adolescentes em 

trabalho infantil e suas famílias. 

Registrar as situações de trabalho infantil, no 

Cadastro Único (marcação no campo 10) e no 

IRSAS. 

Permanente 

 

CREAS I 

Cadastro único 

CREAS I 

Cadastro único 

Não Requer 

orçamento 

Utilizar o SICON enquanto instrumento de 

acompanhamento de famílias em situação de 

descumprimento de condicionalidades do 

Programa Bolsa Família. 

Permanente CRAS e CREAS  

CRAS e CREAS 

Não Requer 

orçamento 

Acompanhar as notificações de situações de 

trabalho infantil identificadas pelos 

equipamentos de Saúde e registradas no 

Sistema Nacional de Agravos de Notificação 

SINAN.  

Permanente Serviços de Saúde Serviços de Saúde 

Coordenação do PETI 

Não Requer 

orçamento 

III – Monitoramento do 

atendimento das crianças e 

adolescentes em situação de 

trabalho infantil e suas famílias 

nos serviços de assistência social. 

 

Registrar o atendimento prestado a criança, 

adolescente, e suas famílias no IRSAS. 

Permanente 

 

Rede 

Socioassistencial 

Rede Socioassistencial Não Requer 

orçamento 
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Incluir nos relatórios do IRSAS, a possibilidade 

de cruzar as informações de atendimento do 

PETI com outros serviços socioassistenciais, 

para monitorar os atendimentos prestados a 

criança, adolescente e suas famílias na rede. 

 1º 

Semestre/2016 

 
 
 
 

Vigilância 

Socioassistencial 

 
 
 
 

Coordenação do PETI 

 
 
 
 

Não Requer 
orçamento  
 
 
 

Gerar relatório mensal do PETI, através do 

IRSAS, para monitoramento dos atendimentos 

prestados a criança, adolescente e suas 

famílias junto à rede socioassistencial. 

Permanente Coordenação do 

PETI 

 

 

Vigilância Socioassistencial 

 

Não Requer 

orçamento 

Sistematizar as informações e analisar os 

dados do relatório mensal do PETI para 

encaminhamento as instâncias de controle 

social e órgão gestor. 

Permanente 

 

 

Coordenação do 

PETI 

 

 

DVPSE 

DVPSB 

 

Não Requer 

orçamento 

Extrair relatórios do CECAD para avaliação, 

junto às equipes de trabalho e a CEV/PETI. 

 Semestral 

 

Coordenação do 

PETI 

Coordenação do PETI 

CEV/PETI 

Não Requer 

orçamento 

Monitorar as ações referentes ao 

enfrentamento do trabalho infantil realizadas 

pela Rede Socioassistencial através dos 

relatórios mensais e anuais 

Mensal/ Anual CMAS 

CMDCA 

CEV/PETI 

Coordenação do 

PETI 

CMAS 

CMDCA 

Rede Socioassistencial 

CEV/PETI 

Não Requer 

orçamento 

Monitorar os atendimentos à crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil 

atendidas pelos CRAS, CREAS e Centro POP 

registradas no RMA 

Mensal CMAS 

CMDCA 

CEV/PETI 

Coordenação do 

PETI 

CMAS 

CMDCA 

Rede Socioassistencial 

CEV/PETI 

Não Requer 

orçamento 
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IV- Monitoramento do atendimento 

das crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil e suas 

famílias nos serviços de Educação 

em tempo integral, Cultura, 

Esporte e Lazer. 

Articular junto aos Conselhos de Políticas 

Públicas a criação de comissões para o 

acompanhamento e monitoramento da inserção 

de crianças e adolescentes retirados do 

trabalho infantil, nos Serviços ofertados pela 

Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura, 

Esporte e Lazer. 

2º Semestre/ 

2015 

CEV/PETI 

Coordenação do 

PETI 

CMDCA 

CME 

CMUC 

CEE 

CMAS 

CMS 

 

Não Requer 

orçamento 

V – Monitoramento do Plano de 

Ações Estratégicas do PETI. 

Realizar o Monitoramento e Avaliação do Plano 

de Ações Estratégicas do PETI in loco junto à 

rede intersetorial. 

Anual 

 

 

CEV/PETI 

Coordenação do 

PETI 

Coordenação do PETI Não Requer 

orçamento 

Realizar bimestralmente reunião da CEV/PETI 

para discussão sobre o Trabalho Infantil e 

avaliação das ações desenvolvidas conforme o 

Plano de Ações Estratégicas do PETI.   

 Bimestral CEV/PETI 

 

Coordenação do PETI Não Requer 

orçamento 

Alimentar o SIMPETI com as informações 

referentes ao andamento das ações do Plano 

de Ações Estratégicas do PETI 

Permanente Coordenação do 

PETI 

Coordenação do PETI 

Vigilância Socioassistêncial 

Não Requer 

orçamento 
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13. COFINANCIAMENTO 

A partir de 2013, considerando os avanços normativos e na implementação do 

SUAS, foi iniciada a discussão do Redesenho do PETI, que teve sua pactuação final em 

abril de 2014, com o objetivo de contribuir para a aceleração das ações de prevenção e de 

erradicação do trabalho infantil.  

O redesenho do PETI consiste na realização de ações estratégicas voltadas ao 

enfrentamento das novas incidências de atividades identificadas no Censo IBGE 2010 e no 

fortalecimento do Programa em compasso com os avanços da cobertura e da qualificação 

da rede de proteção social do SUAS. Ele se destina a potencializar os serviços 

socioassistenciais existentes, bem como a articular ações com outras políticas públicas, o 

que favorece a criação de uma agenda intersetorial de erradicação do trabalho infantil. 

O critério de elegibilidade para o cofinanciamento das Ações Estratégicas foi para 

os municípios e estados que apresentaram alta incidência de trabalho infantil, ou seja que 

apresentaram mais de 400 casos de trabalho infantil, ou que tiveram aumento de 200 casos 

entre o Censo IBGE de 2000 e o de 2010. 

Quadro referente ao valor mensal do cofinanciamento federal para apoio à 

manutenção das ações estratégicas vinculadas ao PETI: 

 

                 TABELA 03: Cofinanciamento 

PORTE (R$) 

Pequeno I 3.600,00 

Pequeno II 4.200,00 

Médio 6.000,00 

Grande 8.300,00 

Metropóle 17.000,00 

                 Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social – MDS 

 

Cascavel se enquadra em Município de Grande Porte, deste modo o valor 

cofinanciado mensalmente pelo governo federal é de R$ 8.300,00, de acordo com a 

Resolução da CIT Nº 1, de 19 de março de 2014. Com este recurso será custeado as ações 

e projetos realizados para o enfrentamento do trabalho infantil, inclusive as ações propostas 

neste Plano. 

Os recursos das Ações Estratégicas do PETI devem ser gastos com a estruturação 

do Programa e a infraestrutura necessária a sua execução. Dessa forma, é primordial a 

constituição de uma equipe ou designação de um técnico responsável pelo programa.  
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14. ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.  

O Plano de Ações Estratégicas do PETI é um documento que estabelece 

planejamento em curto prazo, ou seja, até início de 2017, contendo as ações, prazos e 

responsáveis para a efetivação das políticas públicas, no que se refere à erradicação do 

trabalho infantil. 

Cabe salientar que algumas ações deste plano estão previstas no Plano Decenal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como, o monitoramento e avaliação 

sistemático e permanente previsto no mesmo. 

Com relação à efetivação dos direitos de crianças e adolescentes retirados do 

trabalho infantil e suas famílias, há a necessidade de atividades de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação, que sejam estruturadas e desenvolvidas por equipe técnica de 

cada órgão envolvido, pela CEV/PETI, através de subcomissão de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação e conselheiros do Conselhos Setoriais e de Direitos. 

Referente ao acompanhamento deve ser entendido como um processo 

permanente, que ocorrerá ao longo de todo o período de execução do Plano, sendo que os 

responsáveis pelas ações deverão acompanhar atentamente cada etapa de sua 

implementação, promovendo o registro contínuo da realização das ações, e criando, assim, 

bases estruturadas para o monitoramento. 

Será utilizado como uma das ferramentas de Monitoramento e Avaliação do Plano 

de Ações Estratégicas do PETI, ao que se refere aos Serviços Socioassistenciais, o Sistema 

de Informação IRSAS, através da extração de dados de atendimento e de cobertura dos 

Direitos Socioassistenciais. 

O monitoramento é um importante instrumento para acompanhar metas e prazos de 

execução e a implementação das ações, visando mensurar se os resultados esperados 

foram alcançados.  

Quanto à avaliação, é um momento reflexivo, que avalia todo o processo e 

resultado para verificar a efetivação das políticas públicas propostas no Plano. Assim, é 

necessário estabelecer fluxo de monitoramento e avaliação das ações dos órgãos e 

instituições que possuem responsabilidade com relação às ações estabelecidas.  

A subcomissão da CEV/PETI, junto com conselheiros de direitos de conselhos 

setoriais, irão realizar a cada ano, a análise de dados e periodicidade das ações e metas 

estipuladas no Plano, que poderão ser realizadas através de visitas in loco. 

Será pactuado que cada órgão ou instituição envolvida, deverá acompanhar suas 

ações constantemente, verificando se as metas instituídas estão próximas de serem 

atingidas, organizando a coleta e análise dos dados e mantendo os registros das ações 

previstas.  
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Ressalta-se que ao término do prazo para a realização do Plano, será realizada 

uma avaliação final, considerando o período do referido Plano, a fim de analisar os avanços 

e indicando os novos caminhos para a continuidade das políticas públicas. 

A fim de facilitar a visualização do processo de monitoramento e avaliação do Plano 

de Ações Estratégicas do PETI, apresenta-se o quadro abaixo, com as principais atividades: 

 
                     TABELA 04: Cronograma de Monitoramento e Avaliação 

AÇÃO 2015 2016 2017 Responsável 

Implementação do Plano  X   SEASO 

Acompanhamento das Ações X X X Instituições envolvidas, 

todos os conselhos e 

comissões intersetoriais 

das políticas municipais de 

atendimento da criança e 

do adolescente e 

Conselho Tutelar 

Monitoramento e Avaliação X X X Todos os conselhos e 

comissões intersetoriais 

das políticas municipais de 

atendimento da criança e 

do adolescente, Conselho 

Tutelar e Políticas 

Intersetoriais. 

Avaliação final   X Todos os conselhos e 

comissões intersetoriais 

das políticas municipais de 

atendimento da criança e 

do adolescente, Conselho 

Tutelar e  

Ministério Público 
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