PLANOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PAIR
PLANO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PAIR

DATA

MUNICÍPIO
EIXO

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

OBJETIVOS DO
PLANO NACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
ATIVIDADES DO PAIR

DIAGNÓSTICO
DO MUNICÍPIO

1. Identificar causas/ fatores de vulnerabilidade e modalidades de violência sexual contra crianças e
adolescentes;
2. Diagnosticar a situação e as condições do enfrentamento da violência sexual pelo governo e ONG’s.;
3. Proceder ao levantamento dos recursos financeiros necessários à Execução do Plano Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e inventariar os existentes;
4. Avaliar o Plano Nacional contra a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes;
5. Veicular informações sistematizadas sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes e seu
enfrentamento.

Desenvolver estudos quantiqualitativos para análise da realidade e da situação violência sexual infantojuvenil abrangidas pelo programa nas áreas abrangidas
a) Criar mecanismos de articulação institucional para o estabelecimento de projetos, estudos e análises
que promovam estudos quantiqualitativos da situação de violência sexual infanto-juvenil nas áreas
abrangidas pelo PAIR; b) Conhecer e dimensionar os recursos orçamentários e financeiros relacionados
ao enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil nas áreas abrangidas pelo programa; c) Organizar um
Sistema de Informações local sobre a situação infanto-juvenil, com ênfase na violência sexual.

PLANO
OPERATIVO
LOCAL

ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS
PELA EXECUÇÃO

PRAZO

ESTÁGIO ATUAL

PLANO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PAIR

DATA

MUNICÍPIO
EIXO

MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO

OBJETIVOS DO
PLANO NACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
ATIVIDADES DO PAIR

DIAGNÓSTICO
DO MUNICÍPIO

1.
2.
3.
4.

Comprometer a Sociedade Civil no enfrentamento da violência sexual;
Fortalecer articulações nacionais, regionais e locais no combate e eliminação da violência sexual;
Divulgar o posicionamento do Brasil em relação ao turismo sexual e ao tráfico para fins sexuais;
Avaliar os impactos e os resultados das ações de mobilização no enfrentamento da violência sexual.

Fortalecer as Articulações Nacionais, Regionais e Locais de Combate a Violência Sexual Infanto-Juvenil.
a) Fortalecer os Conselhos enquanto instâncias privilegiadas na formulação de políticas, programas e
ações dirigidas ao atendimento e defesa de direitos de crianças e adolescentes, notadamente no que
se refere ao enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil;
b) Desenvolver campanhas de mobilização dos diversos segmentos, notadamente a mídia, setores
produtivos e em especial aqueles que comprovadamente constituem fatores de risco à população
infanto-juvenil, dado o envolvimento em situações ou esquemas de aliciamento e exploração sexual
comercial;
c) Fortalecer as Articulações Nacionais, Regionais e Locais de Combate à Violência Sexual InfantoJuvenil, em especial os Conselhos, Fóruns, Comissões e Comitês, enquanto instâncias privilegiadas
na formulação de políticas, programas e ações dirigidas ao atendimento e defesa de direitos de
crianças e adolescentes.

PLANO
OPERATIVO
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PRAZO
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PLANO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PAIR

DATA

MUNICÍPIO
EIXO

DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO

OBJETIVOS DO
PLANO NACIONAL

1. Assegurar que a legislação penal contemple todas as situações de violência sexual, enquanto crime
contra a pessoa;
2. Garantir a aplicação das leis de proteção às crianças e adolescentes vitimas ou em risco de
violência sexual;
3. Disponibilizar, divulgar e integrar os serviços de notificação de situações de risco e de violência
sexual contra crianças e adolescentes;
4. Adotar medidas coercitivas em relação ao tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais e de
proteção às vítimas;
5. Combater a violência sexual contra crianças e adolescentes na Internet;
6. Formar recursos humanos na área de defesa e responsabilização.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
ATIVIDADES DO PAIR

Implementar e dinamizar as ações dos instrumentos que constituem o Sistema de Garantia de Direitos,
dotando-os das condições materiais e técnicas necessárias ao desempenho de suas funções:
a)Fortalecer e potencializar a articulação entre os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
b)Promover mecanismos de exigibilidade dos direitos (defesa jurídica) às vítimas da violência sexual
infanto-juvenil;
c) Qualificar os Serviços de Perícia Técnica como forma de assegurar atendimento humanizado às
crianças e adolescentes em situação de violência.

DIAGNÓSTICO
DO MUNICÍPIO

PLANO
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PRAZO

ESTÁGIO ATUAL

PLANO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PAIR

DATA

MUNICÍPIO
EIXO

ATENDIMENTO

OBJETIVOS DO
PLANO NACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
ATIVIDADES DO PAIR

1. Garantir a proteção integral e a prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes em situação de
violência sexual;
2. Intervir junto a famílias que vivem situações de violência sexual.

a) Desenvolver ações sociais especializadas de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de
violência, com ênfase no abuso e exploração sexual, e no tráfico para fins de exploração,
proporcionando-lhes serviços que permitam construir, em um processo coletivo, a proteção social, a
garantia de seus direitos fundamentais e o restabelecimento de seu direito à convivência familiar e
comunitária, em condições dignas de vida;
b) Proporcionar a inclusão social de crianças e adolescentes vítimas de violência, com ênfase no
abuso e exploração sexual, e de suas famílias, nas ações desenvolvidas por organizações
governamentais e não governamentais de atendimento e/ou defesa de direitos.

DIAGNÓSTICO
DO MUNICÍPIO

PLANO
OPERATIVO
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ÓRGÃOS
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PELA EXECUÇÃO

PRAZO
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PLANO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PAIR

DATA

MUNICÍPIO
EIXO

PREVENÇÃO

OBJETIVOS DO
PLANO NACIONAL

1. Educar crianças e adolescentes sobre seus direitos, visando o fortalecimento da sua auto-estima e
defesa contra a violência sexual;
2. Enfrentar os fatores de risco da violência sexual;
3. Promover o fortalecimento das redes familiares e comunitárias para a defesa de crianças e
adolescentes contra situações de violência sexual;
4. Informar, orientar e capacitar os diferentes atores envolvidos a respeito da prevenção à violência
sexual;
5. Promover a prevenção à violência sexual na mídia e em espaço cibernético.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
ATIVIDADES DO PAIR

a) Promover ações qualificadas nas áreas de saúde e educação com vista à melhoria do atendimento
a crianças e adolescentes vítimas da violência sexual;
b) Garantir a qualificação continuada dos profissionais envolvidos no atendimento jurídico e
psicossocial às crianças e jovens sexualmente abusadas e/ ou exploradas:
- Capacitar os atores da Rede de Atendimento, de Defesa e Responsabilização com conteúdos que
versam o ECA, formação da Rede, Direitos Humanos, Direitos Sexuais e Reprodutivos, bem como
em metodologias específicas de cada área de atuação;
- Formação de educadores sociais.

DIAGNÓSTICO
DO MUNICÍPIO
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PLANO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PAIR

DATA

MUNICÍPIO
EIXO

PROTAGONISMO JUVENIL

1. Incrementar a participação de crianças e adolescentes em espaços de garantia de seus direitos;

OBJETIVOS DO
PLANO NACIONAL

2. Comprometer crianças e adolescentes com o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual;
3. Promover a mudança de concepção das instituições que trabalham com jovens, no sentido de
assegurar o protagonismo infanto-juvenil.

a) Promover a participação pró-ativa dos segmentos jovens na construção e implementação dos
Planos Operativos Locais voltados ao enfrentamento da violência sexual Infanto-Juvenil:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
ATIVIDADES DO PAIR

- Envolver as crianças e adolescentes com o Pacto do Município para o enfrentamento da violência
sexual;
- Promover a mudança de concepção das instituições que trabalham com jovens no sentido de
assegurar o protagonismo Infanto-Juvenil

DIAGNÓSTICO
DO MUNICÍPIO
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ACOMPANHAMENTO DOS CASOS IDENTIFICADOS E ATENDIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR

Especificação

Município
Masc.

Fem.

Município

Município

Total

ESCCA
Tráfico / suspeita
TOTAL

Número de Casos Denunciados aos órgãos competentes:
Conselhos Tutelares, Centros de Defesa, Delegacias, Ministério Público, com apoio do programa Sentinela

Especificação

Município

Município

Município

Município

Município

Município

Total

Município

Total

ESCCA
Tráfico / suspeita
TOTAL
Número de Casos Acompanhados pelo programa Sentinela, após a denúncia
Especificação

Município

Município

Município

Município

Município

ESCCA
Tráfico / suspeita
TOTAL

Total de crianças e adolescentes atendidas pelo Programa Sentinela
que foram encaminhadas para receber assistência jurídica

Município

Município

Município

Município

Município

Município

Total

Total de crianças e adolescentes que receberam assistência psicossocial do Progrma Sentinela
Município

Município

Município

Município

Município

Município

Total

