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A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação exige permanente
busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz.
Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente
porque não a tem. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as
pessoas se libertam em comunhão.
Paulo Freire
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PALAVRA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Hoje em dia o adulto acha que sempre está certo, mas essa ideia pode estar errada de
acordo com as situações. Nesse caso, a situação é o Plano Decenal para as crianças e
adolescentes, que nós, crianças e adolescentes de Blumenau, ajudamos a construir.
Existem muitas coisas a serem melhoradas no plano, mas como dissemos antes, são
as crianças e os adolescentes que farão essas mudanças. Elas são as que vivenciam na pele
tudo o que os adultos não colocam no papel.

O Protagonismo e a Participação

Fizemos uma pesquisa relacionada às prioridades nas políticas públicas relacionadas
ao município com algumas crianças e adolescentes de nossa comunidade, e a maioria não
sabia como responder, pois o que mais falta é informações sobre estes assuntos. Acabamos
tendo que tirar nossas próprias conclusões. Acreditamos que não faltam leis, falta consciência
das Políticas Públicas em cumprir o que já está no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Diante de tantos anseios, destacaremos as ações prioritárias para o público de
crianças e adolescentes no município, sendo:
• Desenvolver mais espaços para a comunidade jovem, como ciclovias, parques, etc.;
• Fazer a divulgação de assuntos importantes para o jovem como palestras, panfletos,
encontros e teatros;
• Ouvir mais as crianças e os adolescentes do município que devem ter o direito de
expressar seus sonhos, vontades, desejos e necessidades;
• Envolver mais os jovens em projetos propostos pelo município, como por exemplo, o
projeto vereador mirim, o guarda de trânsito mirim, o agente de defesa civil mirim,
entre outros;
• Reforçar a segurança de todos jovens em geral.

O que as crianças e os adolescentes mais querem ultimamente é serem ouvidos, a
sociedade acaba deixando-os de lado, sem permitir-lhes que expressem suas opiniões. Os
adultos acabam se sentindo superiores, tendo em pensamento que as crianças e os
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adolescentes são irresponsáveis para tomar decisões relacionadas à comunidade. Queremos
no futuro, saber que a nossa voz foi ouvida e não ignorada.
As crianças e os adolescentes procuram ter experiências, para no futuro conseguirem
um bom emprego, mas o que mais falta é oferta de cursos profissionalizantes e a contratação
de adolescentes aprendizes pelas empresas. Eles sonham com um futuro melhor, onde suas
vozes sejam ouvidas, ter uma vida digna, um bom emprego, um bom desempenho na escola.
Mas, ultimamente a sociedade acaba limitando esses sonhos, nos deixando desolados e sem
alternativas, por isso que nós, crianças e adolescentes estamos auxiliando na criação desse
novo plano, de 2016 a 2026, com o propósito de melhorar essa situação.

Ariane Daniele de Liz de Freitas
Vereador Mirim - 2016 - E.B.M.GAL Lúcio Esteves.

Flávia Caroline da Silva
Estudante -2016 - E.E.B. João Widemann.

Isadora Rohling
Estudante - 2016 - Escola Professora Norman Dignart Huber.

João Vitor Schwaemmle
Vereador Mirim - 2016 - Escola Barão do Rio Branco.
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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do
Município de Blumenau – SC visa à promoção, à proteção e à defesa dos direitos das crianças
e adolescentes, e em conformidade com a Política Nacional de Direitos Humanos de Crianças
e Adolescentes norteadas a partir dos eixos, diretrizes e objetivos estratégicos, têm como
responsabilidade a condução, a direção da política de atendimento à criança e ao adolescente
para o período de dez anos – 2016 a 2026.
O processo de organização das representações participantes para a elaboração do
Plano, em conformidade com a Resolução nº 171/2014 do Conselho Nacional dos Direitos
das Crianças e Adolescentes - CONANDA, teve como Coordenador o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, juntamente com a Comissão
Intersetorial, formada por representantes das Secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde,
Educação (municipal e estadual), Fundação Cultural, Fundação de Desportos, Fundação PróFamília, Câmara Mirim, Fórum da Criança e do Adolescente, Conselhos Setoriais, Conselho
de Segurança Pública, Conselhos dos Direitos e Conselhos Tutelares, bem como os
representantes das Instituições convidadas em caráter permanente como: as Instituições
Universitárias (públicas e privadas), Ministério Público, Delegacia de Polícia Civil e Vara da
Infância e Juventude. As Crianças e os Adolescentes participantes da Comissão Intersetorial
representaram os segmentos constituídos através das Conferências (Conferência Mirim,
Conferência dos Direitos Humanos, Regional e Estadual da Criança e do Adolescente).
Atribuiu-se a elas o protagonismo da história; suas vivências e manifestações posicionam o
Plano frente às prioridades em atenção à infância e a adolescência, constituindo uma Política
para a Criança e o Adolescente da Cidade.
As representações institucionais e os segmentos que compõem a rede de
atendimento a criança e ao adolescente no município têm a responsabilidade de apresentar
neste Plano suas ações, serviços e programas, considerando o tempo atual e as perspectivas
de investimento previsto para a próxima década. Levam em conta as responsabilidades em
manter presentes na agenda pública o tema e a relevância da prioridade absoluta em seus
orçamentos, primando por uma política pública permanente e de Estado.
O Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes traz desafios
intrínsecos ao processo de elaboração. A construção de indicadores e o reconhecimento de
demandas apresentadas reconhecem as diretrizes e objetivos estratégicos de planejamento
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para o período inicial de dez anos “Plano Decenal”, e considera não somente as demandas
atuais, mas também, as frequentes transformações sociais, culturais, educacionais, políticas,
entre outras.
A responsabilidade dos municípios frente às políticas de atendimento a criança e
aos adolescentes torna-se cada vez mais exigente e requerem definições e estratégias de
prevenção e minimização dos impactos negativos que afetam o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade com respostas
previstas para curto, (até 2018), médio (até 2021) e longo prazo (até 2026).
É de consciência de todos que a linguagem dos direitos infanto juvenis pode se
transformar em teórico e ideológico discurso argumentativo, entretanto este Plano tem a
proposta de compromisso, não apenas discursivo, mas concretizar uma política efetiva
infanto juvenil, inclusive em sua perspectiva orçamentária.
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2. MARCO LEGAL

As crianças e os adolescentes apresentam uma longa trajetória na história brasileira.
Uma história marcada por momentos importantes, em que as sociedades e seus governos
mobilizaram-se para a compreensão e responsabilização dos direitos constituídos a partir dos
marcos legais, firmados em períodos distintos nessa trajetória.
Nesse percurso histórico pode-se encontrar na Declaração de Genebra, datada de
1924, seguida pela Declaração dos Direitos do Homem, de 1928, a necessidade de
discriminação da infância e da juventude em relação aos adultos, o que refletiu no
ordenamento jurídico brasileiro resultando na criação dos Códigos de 1927 e de 1979.
O direito de proteção reconhecido pelo Código de Menores - Mello Mattos,
entretanto, era muito mais decorrente de deveres do Estado e da família do que propriamente
um direito oriundo da situação peculiar das crianças e dos adolescentes como seres em
desenvolvimento, sujeitos de direitos. Nesse sentido, menor, naquele contexto, eram os
abandonados e os delinquentes, com os quais os pais deixaram de cumprir seus deveres, e aos
quais o Estado deveria tutelar. (DIGIÁCOMO, 2010).
Dessa forma, se observam algumas considerações no que tange ao desdobramento
histórico do direito da infância e da juventude no Brasil, bem como as principais disposições
sobre o tema presentes na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei nº 8.069/1990.
Com a Constituição Federal (1988) foi conferido a todos os cidadãos a garantia dos
direitos sociais. Para que ocorra a efetivação desses direitos, há de se ter a criação e a
formulação de políticas públicas nas três esferas de governos.
Com ênfase nesse princípio constitucional, em seu artigo 18, a descentralização
política administrativa, pelo qual se pode contatar que “a organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição” (CF, 1988, p. 25). Prevalece o
paradigma federalista das autonomias das unidades políticas com o compromisso de garantias
universais dos direitos constitucionalmente prescritos.
Assim, compreende-se que os entes federados gozam de autonomia política e
administrativa, decidindo qual a melhor forma de aplicação de seus recursos públicos, dentro
de suas competências, para a garantia dos direitos sociais.
A Constituição Federal (1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990),
inspirados na Convenção sobre os Direitos da Criança, que consagraram crianças e
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adolescentes como sujeitos de direitos, dignos de tratamento diferenciado, em função da
maior vulnerabilidade inerente a peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Por isso,
assegura-se o direito à proteção integral e à prioridade absoluta para todos, a fim de que lhes
sejam viabilizado o completo desenvolvimento de suas potencialidades humanas. (CF/1988 –
ECA/1990), todos considerados direitos constitucionais fundamentais.
Considerando essa perspectiva, a família, a sociedade e o Estado são
corresponsáveis por assegurar a criança e ao adolescente, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e a convivência familiar e comunitária, bem como por resguardá-los de qualquer
forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da
CF/1988).
A atenção aos direitos que atualmente se observa na legislação brasileira, nem
sempre foi dispensada à infância e à juventude, subsistindo por décadas atitudes estatais
repressivas. No novo ordenamento jurídico brasileiro: Constituição Federal e o Estatuto da
Criança e do Adolescente aplica-se a Doutrina da Proteção Integral que atua buscando
garantir com absoluta prioridade todas as necessidades da criança e do adolescente,
possibilitando seu pleno desenvolvimento.
Diante da necessidade de alavancar as discussões em torno de ações que assegurem
com efetividade os direitos fundamentais a criança e o adolescente no momento presente,
com absoluta prioridade é que, em 2011, a União instituiu a Política Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente para os próximos dez anos, com o objetivo de consecução da
efetivação desses direitos.
Considerando a Política Nacional, em conformidade com a Resolução n°171/2014 –
CONANDA, bem como, atendendo as necessidades do Município na implementação dos
Direitos à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, firmados nesse Plano, sob a
corresponsabilização dos entes federados, tanto na formulação das políticas, como também
no cofinanciamento das ações a serem executadas para a garantia do pleno acesso à saúde, à
educação, à assistência social, à cultura, ao esporte, entre outras, é que se institucionaliza o
presente Plano com o paradigma da co-responsabilidade na formulação e execução das
políticas públicas pelos entes federados, bem como, do cofinanciamento das respectivas
ações.
Desse modo, a elaboração do Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes 2016/2026, são determinantes para a efetivação dos direitos constituídos e
destinados à promoção, à proteção e à defesa da criança e do adolescente da cidade.
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3. MARCO CONCEITUAL

O Direito da Criança e do Adolescente, normatizado caracteristicamente no Estatuto
da Criança e do Adolescente, traz uma leitura do diálogo das tendências internacionais da
proteção integral com os movimentos político-sociais no território nacional, principalmente
no tempo e no espaço constituinte. Nesta direção podemos dizer que o Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA se compreende numa perspectiva de linguagem e de argumentação,
síntese dos novos direitos infanto-juvenis, enquanto propositivas de democratização dos
direitos humanos fundamentais, sob o paradigma do discurso jurídico da proteção integral.
Depreendemos desta visão que este Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes procura reafirmar que “as práticas empreendidas em nome dos direitos
humanos têm que ter como meta impedir que os problemas da sociedade sejam definidos sem
a participação efetiva (não ilusória), dos membros da sociedade ou contra eles” (WARAT,
2004, p.211).
É fundamental que todos os Atores Sociais, os Operadores do Direito e qualquer
cidadão comprometido com este Plano Municipal tenham consciência de perceber, no
cotidiano das relações sociais, que a linguagem e dimensão pedagógica do ECA são
propostas de ver a criança e o adolescente em suas razões humanas de sujeitos de direitos “na
concepção de infância na sociedade contemporânea” (GONÇALVES, apud FAZZI, 2010,
p.19). Então que a linguagem deste Plano Municipal pode ser considerada como uma questão
crítico-dialética (reconhecer as contradições da própria realidade) de interpretação da
realidade social, no pensar de Arruda Jr. (2002, p.263).
Nessa significação inferimos a compreensão de não podermos nos incluir na ingênua
concepção que a legislação, qualquer que seja, sobre a infância e a adolescência, venha a ser
a aplicação ideal dos direitos fundamentais infanto-juvenis. Por tal reflexão, concebemos a
consciência coletiva de comprometimento com a realidade emancipadora dos direitos da
criança e do adolescente.
Do compromisso de toda a sociedade política e de toda a sociedade civil
registramos, por parte deste Plano Municipal, os conceitos que, incorporados à convivência
do cotidiano, possam contribuir para identidades emancipadoras da criança e do adolescente,
da família e da comunidade, nas suas significações de convivência familiar e comunitária.
Portanto, com ênfase nos direitos fundamentais, no interesse superior da criança e do
adolescente, na sua condição peculiar de desenvolvimento pessoal, na sua percepção de
sujeito de direito, e, nas dimensões reveladas pela pedagogia do ECA, no que concerne à
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promoção, à proteção, à defesa de direitos fundamentais, acreditamos que poderemos
alcançar a proteção integral a toda criança e adolescente do nosso município.

3.1. FAMÍLIA E COMPREENSÃO CONCEITUAL

A complexidade das relações intersubjetivas humanas, também em sua
correspondente diversidade e beleza, nos transporta ao coletivo esforço de leitura insistente e
responsável bem como, da necessidade de compreensão e correspondente ação de garantia
dos vínculos familiares em seus diversos arranjos de convivência. Há por tal olhar, uma
escolha conceitual normativa e constitucional que pode nos orientar as alternativas mais
sólidas de consideração à realidade familiar, qual seja o art. 226 da Constituição da República
Federativa do Brasil, que anuncia: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado”, e que define, em seu parágrafo 4º. “Entende-se, também, como entidade familiar, a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”.
Importante é termos, em toda a interpretação sistemática constitucional, para uma
práxis do Plano Municipal, a convicção ética coletiva e individual, de que a Constituição
Brasileira de 1988, no dizer de Paulo Bonavides, é uma Constituição aberta pelo seu teor de
contemporaneidade (1996, p.14).
Esta consideração nos leva a dimensão de um Plano Municipal aberto à legitimação
do exercício da cidadania, das diversas possibilidades de arranjos familiares do nosso
contexto social, principalmente entre outras pluralidades de valores ético-humanos
emergentes.

3.2. CRIANÇA E ADOLESCENTE NA COMPREENSÃO DE SUJEITOS DE DIREITOS

O processo cultural político-jurídico, historicamente demonstrou que no Brasil, seja
por recepção de uma cultura eurocêntrica (uma cultura superior a outra), seja por questões de
recortes sociais e desigualdades sociais consideradas naturais, seja pelo exercício de poder
dominante autoritário, excludente e patrimonialista, crianças e adolescentes passavam a ser
sujeitos objetos da vontade estatal e da vontade privada, mormente em sua maioria intitulados
desvalidos e “mão-de-obra infantil usada de forma abundante na indústria para complemento
de salário da família” (PILOTTI; RIZZINI, 1995, p.50).
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O advento da Constituição brasileira e consequente Estatuto da Criança e do
Adolescente trazem à compreensão do imaginário social e da práxis jurídico-social a
Doutrina da Proteção Integral que promove a ruptura com o conceito de “menor em situação
irregular”, para o conceito de criança e de adolescente em constitucional declaração, de que
são cidadãos, sujeitos de direitos fundamentais humanos, nos termos da Convenção sobre os
Direitos da Criança e do Adolescente da Organização das Nações Unidas - ONU.
A Doutrina de Proteção Integral se insere no âmbito da norma e do princípio
constitucionais tidos no art. 227 da Constituição Federal que anuncia: “É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito 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 colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão”, incluindo-se as dimensões essenciais dos seus parágrafos e incisos.
A Proteção Integral à Criança e ao e Adolescente revela a necessária compreensão
de outros conceitos que fundamentam reflexões, interpretações, argumentações, ações e
avaliações do acontecimento no tempo e no espaço da criança e do adolescente, a exemplo do
interesse superior da criança e do adolescente; da sua condição peculiar como pessoa em
desenvolvimento; da promoção dos seus direitos fundamentais e consequentemente da
proteção e da defesa dos seus direitos, com primazia da convivência familiar e comunitária.
Por circunstâncias tais dos conceitos integrados à proteção integral podemos
acentuar que “dizer que a vida é essencialmente destituída de sentido, seria expressar uma
atitude. E não declarar um fato” (SINGER, 2002, p.348). Então, para que o Plano para as
Crianças e Adolescentes no Município de Blumenau tenha seu sentido e sua significação, é
importante garantir a sua expressão na defesa do melhor interesse da criança, do adolescente,
do jovem, da família, da sociedade e do Poder Público.
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4. MARCO METODOLÓGICO DO PLANO

Conforme Resolução nº 171/2014 – Conanda, que estabelece os parâmetros para
discussão, formulação e deliberação dos planos decenais dos direitos humanos da criança e
do adolescente, e em conformidade com os princípios e diretrizes da Política Nacional de
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, é que o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, assumiu a Coordenação do processo de elaboração integrando os
representantes do Sistema de Garantias dos Direitos.
Para que o Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes
2016/2026 tivesse a efetiva participação dos Operadores do Sistema de Garantia de Diretos
da Criança e do Adolescente, os quais compõem a rede de atendimento, o CMDCA instituiu,
através da Resolução CMDCA nº 15/2016, a Comissão Intersetorial Responsável pela
Elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente do Município
de Blumenau, em 04 de abril de 2016.
A referida Comissão de Elaboração assumiu a responsabilidade no levantamento de
indicadores a partir do instrumental intitulado “roteiros de informações para a realização de
diagnóstico situacional de criança e adolescentes no município”. Ficou estabelecido um
calendário das atividades a serem desenvolvidas entre os representantes da Comissão e com
os convidados em caráter permanente.
Compreendendo a necessidade da organização e na recepção dos instrumentais a
Comissão Intersetorial acordou com a criação de um Grupo de Trabalho - GT, com a
participação de representantes da Comissão e profissionais técnicos da Secretaria de
Desenvolvimento Social - Semudes. O GT passou a ter a tarefa de organizar as informações
apresentadas e garantir a articulação e participação de todos os envolvidos.
O levantamento dos indicadores apresentados oportunizou um panorama
denominado MAPA DA REALIDADE DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA do município. O
reconhecimento das políticas de atendimento, a partir dos programas, ações e serviços,
voltados a esse público promovem um novo realinhamento para o efetivo exercício nas
relações intersetoriais necessárias ao pleno atendimento ao público em questão.
Destaca-se que as informações constantes no Plano foram apresentadas a partir das
devolutivas dos roteiros dos segmentos envolvidos na Comissão Intersetorial de Elaboração e
dos Convidados participantes. Destaca-se ainda, que ocorreram ausências de alguns
segmentos nas devolutivas desses roteiros, ficando o panorama de reconhecimento de
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realidade das questões da criança e do adolescente na parcialidade, restando preocupações
com a as questões a serem superadas.
O Grupo de Trabalho – GT, articulado com os Operadores do Sistema de Garantia
dos Direitos da Criança e do Adolescente, participou de espaços de discussões junto às
Instituições de atendimento, ampliando o diálogo e garantindo a temática no s mais diversos
espaços da cidade. Para essa atividade a Coordenação do Plano e os representantes da
Comissão participaram de reuniões com as instituições envolvidas; utilizaram espaços na
mídia (rádio, TV, jornal, mídia eletrônica) local, e em sessão Plenária junto à Câmara de
Vereadores Mirins.
Para a finalização e conclusão do Plano organizaram-se espaços amplos de
discussão, sendo abertos para Consulta Pública no Site Oficial do Município durante o
período de trinta dias, efetivando a participação dos munícipes, na construção de uma cidade
de direitos para as crianças e os adolescentes. Outro destaque importante e conclusivo dessa
etapa foi a Audiência Pública junto à Câmara de Vereadores Mirins, CMDCA, Comissão
Intersetorial e a população em geral elevaram o debate, incluindo na agenda pública de
prioridades, necessidades e responsabilidades para com a criança e a adolescência da cidade,
conferindo-lhes a condição de sujeitos de direitos.
Compreendendo a complexidade do tema e a dimensão dos princípios que norteiam
a política de atendimento à criança e ao adolescente, a elaboração do Plano, com fundamento
nas ações articuladas à relação intersetorial visa contribuir para a legitimidade das prioridades
firmadas na Constituição Federal (1988), no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e
nas normativas vigentes complementares ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a exemplo
das normas jurídicas sobre a adoção, sobre o atendimento socioeducativo, sobre a primeira
infância, sobre o não castigo com violência, sobre os crimes hediondos, sobre a educação
pública e obrigatória, entre outros, a exemplo do Estatuto da Juventude.
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5. MARCO HISTÓRICO GEOGRÁFICO

5.1. PERFIL DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÔMICO DE BLUMENAU

O Município de Blumenau - SC foi fundado em dois de setembro de 1850, com a
chegada de 17 imigrantes alemães, liderados pelo farmacêutico alemão Hermann Bruno Otto
Blumenau. A cidade passou em poucas décadas de produtor agrícola para uma economia
diversificada, com forte participação do setor têxtil e do vestuário. Localizada na região Sul
do Brasil, no Estado de Santa Catarina, situada no Médio Vale do Itajaí, é o principal
município, entre os que compõem a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí AMMVI.
A atual área do município é de 519,8km², sendo 206,8km², corresponde a 39,78% de
área urbana e 313,0 km², igual a 60,22% da área rural. A área urbana de Blumenau é dividida
em dois distritos incluídos nos 35 bairros, de acordo com a Lei Complementar nº 489 de
2004, com uma população aproximada de 330 mil habitantes, segundo estimativas do
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE para o ano 2013.
A cidade guarda fortes características germânicas atraindo visitantes de todo o Brasil
e do exterior, com sua arquitetura, gastronomia, natureza e festas de tradição. Além dos
alemães, Blumenau recebeu imigrantes italianos, poloneses, descendentes de portugueses,
entre outros. A cidade é considerada, hoje, um importante polo regional e estadual, devido à
sua economia baseada na indústria, a importância de seu comércio e prestação de serviços. É
a cidade que apresenta a terceira maior população do estado e está a 140 km da capital,
Florianópolis.
O Município de Blumenau localiza-se na região metropolitana do Vale do Itajaí,
com relevo montanhoso, de clima temperado e úmido e de temperatura média de 16ºC,
podendo chegar a picos de 45 ºC no verão.
Situa-se ao longo do rio Itajaí–Açu, distante 40 km do mar, com altitude média de
21 metros.
Pela divisão territorial datada de 2003, o Município passou a ter 02 distritos:
Intendência Distrital da Vila Itoupava e Intendência Distrital do Grande Garcia,
permanecendo esta divisão territorial desde o ano de 2007.
Os principais acessos do Município são:
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• BR 470 - corta o Município no sentido leste/oeste e interliga, para leste, com
os Municípios de Luiz Alves, Navegantes, Itajaí e BR 101 e para oeste com
Pomerode, Indaial, Timbó e demais Municípios do Vale do Itajaí e com o
planalto;
• SC 470 - (Rodovia Jorge Lacerda), interliga Blumenau a Gaspar, Ilhota, Itajaí,
BR 101;
• SC 474 - (Rodovia Guilherme Jensen), interliga Blumenau a Massaranduba,
Guaramirim e Jaraguá do Sul.
Abaixo podemos observar o Mapa Político de Blumenau e o Mapa dos Bairros
respectivamente:

Figura 01 – Mapa Político de Blumenau.

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Blumenau – SEPLAN, 2012.
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Figura 02 – Mapa dos Bairros de Blumenau.

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Blumenau – SEPLAN, 2012.

Depois das enchentes de 1983 e 1984, e posteriormente a catástrofe climática de
2008, que causou uma série de deslizamentos e alagamentos por toda a região do Vale do
Itajaí. O município sofreu grandes alterações na distribuição espacial da população, com um
considerável crescimento da região norte e região oeste, por apresentarem mais áreas planas e
melhores condições para infraestrutura.
O crescimento demográfico de Blumenau, conforme quadro, é um dos indicadores
da crescente necessidade de planejamento na gestão pública.
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Quadro 01 - Crescimento Populacional de Blumenau 2008/2014.
Ano

População

2008

298.934

2009

303.931

2010

309.011

2011

312.635

2012

316.139

2013

329.082

2014

334.002

Fonte: Fundação Regional de Blumenau – FURB
Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão – SIGAD

A tabela abaixo apresenta a população de Blumenau, por faixa etária nos anos de
2000 a 2010. A proporção de jovens diminui a cada ano, e a população idosa aumenta
gradativamente. Houve diminuição 5,45% da população de 0 a 19 anos de idade, um
crescimento de 21,72% da população de 20 a 59 anos, um crescimento de 53,08% da
população de 60 a 74 anos e 54,28% da população acima de 75 anos de idade.

Tabela 01 - Comparativo da população blumenauense de 2000 a 2010, por faixa etária.
Ano

2000

2010

Variação (%)

0 a 4 anos

21443

18358

-14,39

5 a 9 anos

22466

19675

-12,42

10 a 14 anos

23482

23498

0,07

15 a 19 anos

24788

25641

3,33

20 a 24 anos

24576

29559

16,86

25 a 29 anos

23516

29650

20,71

30 a 34 anos

23970

27084

11,5

35 a 39 anos

23374

24702

5,38

40 a 44 anos

19219

24804

22,52

45 a 49 anos

15963

22990

30,57

50 a 54 anos

11701

18422

36,48

55 a 59 anos

7955

14767

46,13

60 a 64 anos

6248

10362

39,7

65 a 70 anos

4726

6894

31,45

70 a 74 anos

3683

5181

28,91

75 anos ou mais

4698

7424

36,72

Fonte: FURB/SIGAD
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Enquanto a população economicamente ativa, de 15 a 64 anos, representava 73,9%,
sendo o maior contingente apto para o mercado de trabalho, neste mesmo período a
população de jovens, de 0 a 14 anos, representava 19,9% conforme quadro abaixo:

Tabela 02 - População por faixa etária – Blumenau.
Faixa Etária

Homens

Mulheres

Total

%

0 a 4 anos

9.428

8.930

18.358

5,9

5 a 9 anos

10.035

9.640

19.675

6,4

10 a 14 anos

12.104

11.394

23.498

7,6

15 a 19 anos

13.001

12.640

25.641

8,3

20 a 24 anos

14.967

14.592

29.559

9,6

25 a 29 anos

15.020

14.630

29.650

9,6

30 a 34 anos

13.454

13.630

27.084

8,8

35 a 39 anos

12.113

12.589

24.702

8,0

40 a 44 anos

12.121

12.683

24.804

8,0

45 a 49 anos

11.115

11.875

22.990

7,4

50 a 54 anos

8.779

9.643

18.422

6,0

55 a 59 anos

6.912

7.855

14.767

4,8

60 a 64 anos

4.764

5.598

10.362

3,4

65 a 69 anos

3.028

3.866

6.894

2,2

70 a 74 anos

2.132

3.049

5.181

1,7

75 a 79 anos

1.330

2.254

3.584

1,2

80 a 84 anos

762

1.524

2.286

0,7

85 a 89 anos

332

735

1.067

0,3

90 a 94 anos

119

272

391

0,1

95 a 99 anos

22

60

82

100 e +

04

10

14

Total

151.542

157.469

309.011

% Total

19,9%

3,9%

2%

100,0

Fonte: Evolução Urbana de Blumenau – 1950 – 2010 – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de Blumenau alcançou
0,806, colocando o município na 4º posição estadual junto com Joinville e São José e atrás de
Florianópolis (1º), Balneário Camboriú (2º), e Joaçaba (3º).
O gráfico que segue apresenta os índices alcançados em 1991, 2000 e 2010, em
comparação com o índice nacional e estadual.
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Gráfico 01 – IDH de Blumenau, Santa Catarina e no Brasil (1991-2010)
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Fonte: Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento - PNUD (2014).

Com base nos dados, observa-se que o IDH de Blumenau sempre esteve acima dos
índices nacional e estadual nos períodos estudados, porém, quando analisamos o
comportamento de sua taxa de crescimento, constata-se que o Município tem apresentado
resultados abaixo dos obtidos pelo País e pelo Estado. Este dado oferece aos gestores
públicos um panorama seguro, com poucas alterações bruscas na realidade de seu município,
possibilitando a concretização e avaliação de serviços por longo período.

Gráfico 02 – Taxa de crescimento do IDH de Blumenau, Santa Catarina e do Brasil.
30,0
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14,8

15,0

10,9
10,0
5,0
0,0
Brasil

1991/2000
SC

2000/2010
Blumenau

Fonte: PNUD (2014).
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Outro dado importante sobre o município é a densidade populacional e demográfica,
fator que corrobora com o poder público na articulação e investimentos das necessidades
expressas pelos munícipes.

Tabela 03 – Demografia População residente por situação do domicílio (urbana e rural) e sexo
- 1970 a 2025.
Ano

População total

Urbana

Rural

Homens

Mulheres

1970

100.275

86.492

13.783

49.186

51.089

1980

157.251

146.028

11.223

76.960

80.291

1991

212.025

186.327

25.698

104.039

107.986

1996

231.401

198.862

32.539

113.547

117.854

2000

261.808

241.943

19.865

128.298

133.510

2001

266.184

246.955

19.229

130.452

135.732

2002

270.633

252.024

18.609

132.642

137.991

2003

275.157

257.150

18.007

134.870

140.287

2004

279.756

262.335

17.421

137.134

142.622

2005

284.432

267.581

16.851

139.437

144.995

2006

289.186

272.889

16.297

141.778

147.409

2007

294.020

278.261

15.759

144.158

149.862

2008

298.934

283.697

15.237

146.579

152.356

2009

303.931

289.201

14.730

149.040

154.891

2010

309.011

294.773

14.238

151.542

157.469

2011

312.635

298.942

13.693

153.331

159.304

2012

316.139

302.978

13.161

155.061

161.078

2013

329.082

316.062

13.020

161.421

167.661

2014

334.002

321.445

12.557

163.846

170.156

2015*

338.876

326.135

12.741

166.237

172.639

2016**

344.540

333.543

11.718

169.395

175.866

2017

350.299

339.713

11.318

172.239

178.793

2018

356.154

345.968

10.931

175.131

181.769

2019

362.107

352.308

10.556

178.071

184.794

2020

368.160

358.736

10.193

181.061

187.869

2021

374.313

365.254

9.842

184.101

190.995

2022

380.570

371.863

9.503

187.192

194.174

2023

386.931

378.566

9.174

190.335

197.405

2024

393.399

385.365

8.856

193.531

200.691

2025

399.974

392.262

8.549

196.780

204.031

* Os anos de 2011 á 2015 são estimativa IBGE.
** A partir de 2016, estimativa SIGAD com base nos dados do IBGE. Média do
Fonte: IBGE - Censo Demográfico.

crescimento anual = 1,671%.

O próximo dado a ser analisado é a distribuição de crianças e adolescentes por
bairros no Município. A coluna ranking apresenta a posição de todos os bairros quanto à
concentração deste segmento, ressaltando a necessidade de investimentos.
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Tabela 04 - Distribuição de crianças e adolescentes por bairro em Blumenau (2010).
Localidade/Bairros
Itoupava Central
Itoupavazinha
Velha Central
Garcia
Progresso
Água Verde
Itoupava Norte
Fortaleza
Velha
Escola Agrícola
Ponta Aguda
Badenfurt
Tribess
Testo Salto
Salto do Norte
Passo Manso
Vila Nova
Fidélis
Velha Grande
Da Glória
Fortaleza Alta
Centro
Valparaíso
Salto Weissbach
Nova Esperança
do Salto
Itoupava Seca
Victor Konder
Vorstadt
Jardim Blumenau
Boa Vista
Ribeirão Fresco
Vila Itoupava
Bom Retiro
Vila Formosa
Fonte: IBGE -2010.

Crianças e
Adolescentes
7 644
5 213
4 775
3 731
3 688
3 520
3 512
3 209
3 069
3 039
2 506
2 254
2 096
1 962
1 960
1 856
1 735
1 609
1 495
1 426
1 290
1 267
1 191
1 146
1 095
1 136
818
786
711
601
428
412
243
227
171

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Condizentes com a distribuição da população, ressaltamos a localização por faixa
etária. Segundo o Censo Demográfico de 2010, havia, em Blumenau, 76.182 crianças e
adolescentes der 0 a 17 anos, o que representava 24,7% sobre a população total. No entanto,
observamos que no Censo de 1970, este percentual era de 44,6%, ou seja, registrou uma
redução de 19,9 pontos percentuais em 2010, em relação a 1970. Por consequência,
Blumenau se apresenta com características de cidade em envelhecimento populacional
(JANNUZZI, 2009).
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6. MARCO SISTÊMICO GARANTISTA SITUACIONAL - Sistema de Garantia dos
Direitos da Criança e do Adolescente

6.1.

CONSELHO

MUNICIPAL

DOS

DIREITOS

DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE

A década de 1980 foi decisiva para a mudança de paradigmas com relação à criança
e ao adolescente no Brasil, pois até essse período vivia-se em um cenário de exclusão, em
que, crianças e adolescentes não eram considerados sujeitos de direitos, senão objetos
humanos dependentes.
A Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA, em seu art. 88, instituiu o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e o
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente: na esfera Federal o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, no Estado o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente e nos Municípios o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente. Foi o grande marco regulatório, que substituiu a antiga Doutrina da Situação
Irregular, pela Doutrina da Proteção Integral, já porque, além dos Conselhos deliberativos
criou nos municípios o Conselho Tutelar.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Blumenau foi
instituído pela Lei Complementar nº 18, de 11 de outubro de 1991 sendo que, a primeira
assembleia de organizações não governamentais para a escolha dos representantes para
compor o CMDCA do Município de Blumenau foi realizada em novembro do mesmo ano,
sendo nomeados Conselheiros para a primeira gestão - 1991/1993.
Atualmente, regulamentado pela Lei Complementar nº 411/2003 e suas alterações, é
o principal espaço e tempo para discussão e formulação das políticas de atenção a criança e
adolescência no Município. O CMDCA é órgão deliberativo de controle ao atendimento às
crianças e aos adolescentes, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A partir do ECA, as Crianças e os Adolescentes recebem atenção prioritária e de
relevância, sendo-lhes conferidos todos os direitos fundamentais dos adultos, além de uma
proteção especial, em virtude de não terem ainda, completado o seu desenvolvimento físico,
psíquico, social, cultural e espiritual.
Tratar as Crianças e os Adolescentes com respeito e atenção é dever de todos, em
razão de sua dignidade e bem estar no presente, além de garantir um futuro mais digno e
saudável para toda a sociedade.
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Compete ao CMDCA, deliberar, controlar e articular a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente para a efetiva garantia da sua promoção, defesa e
orientação, visando à proteção integral das crianças e dos adolescentes, em seu superior
interesse.

6.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO

O CMDCA tem a seguinte estrutura organizacional: Assembleia ou Plenária;
Coordenação-Geral; Comissões; Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FIA; Assessoria Administrativa, Técnica e Jurídica. O CMDCA é composto de
doze membros, sendo: seis conselheiros titulares, com respectivos suplentes, representantes
de organizações não governamentais e seis conselheiros titulares com respectivos suplentes
indicados pelos órgãos governamentais do Município, sendo: Secretaria Municipal de
Educação; Secretaria Municipal de Saúde; Fundação Municipal de Desportos;; Fundação
Cultural de Blumenau; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;; Fundação do BemEstar da Família Blumenauense.

6.2.1. Funcionamento

Os assuntos abordados pelo CMDCA são distribuídos às comissões, conforme a sua
competência, onde são discutidos e relatados para posterior deliberação da plenária. As
assembleias ou plenárias, abertas ao público, podem ser ordinárias ou extraordinárias. As
ordinárias ocorrem mensalmente e as extraordinárias quando convocadas para um fim
específico, atendendo a forma prevista no Regimento interno do CMDCA..
O CMDCA se organiza em comissões permanentes e especiais, cada uma delas com
suas competências.

37

6.3. POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social é uma política pública; um direito de todo cidadão que dela
necessitar. Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
presente em todo o Brasil. Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja,
apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio
de serviços, benefícios, programas e projetos que se constituem como apoio aos indivíduos,
famílias e para a comunidade no enfrentamento de suas dificuldades. (Fonte: Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário, disponível no link: http://mds.gov.br/assuntos/assistenciasocial).
A Semudes desenvolve no município a Política de Assistência Social em áreas
constituídas de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade; Gestão
Administrativo Financeira; Gestão de Benefícios Assistências e Transferência de Renda;
Gestão do SUAS, dividida em Gestão do Trabalho e Vigilância Socioassistencial. Ainda
nesta estrutura, estão vinculadas à Política Habitacional do município, as Diretorias de
Habitação e de Regularização Fundiária.

6.3.1. Proteção Social Básica

Em consonância com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário a Proteção
Social Básica é encarregada pela execução de um conjunto de ações voltadas à inclusão
produtiva, segurança alimentar e nutricional, benefícios eventuais e transferência de renda.
São ofertados no município, diretamente pela Proteção Básica, o Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; o Programa Nacional de Promoção do
Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho; Programa de Segurança Alimentar e
Nutricional; Programa Bolsa Família e Benefícios Eventuais e de Transferência de Renda. E
de forma indireta e complementar, são ofertados pelas Entidades conveniadas, o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV; Serviço de Proteção Social Básica no
Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas – SPBD; Programa de Defesa e Garantia de
Direitos e o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas
Trabalho. Para tanto, quatro gerências respondem por questões técnicas e administrativas dos
serviços e programas ofertados nos equipamentos: Gerência de CRAS, Gerência de
Benefícios Sociais, Gerência de Proteção Básica e Gerência de Segurança Alimentar.
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O Município de Blumenau possui 06 (seis) CRAS que desenvolvem o Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.

6.3.2. Proteção Social Especial

A Proteção Social Especial é destinada às famílias e indivíduos que se encontram em
situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou,
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas
socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infanto juvenil, dentre outras. Divide-se
em Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade.
São ofertados, diretamente pela Proteção Especial de Média Complexidade os
seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
- PAEFI, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços a Comunidade - PSC;
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias SEPREDI, realizados nos CREAS e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua
e o Serviço Especializado em Abordagem Social desenvolvidos no Centro Pop. O SEPREDI
é desenvolvido também pela Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes AuditivoABADA e no equipamento Centro Dia pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE.
Já, a Proteção Especial de Alta Complexidade, executa diretamente os serviços de:
Acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência doméstica e intrafamiliar,
crianças e adolescentes, famílias e indivíduos. Também são ofertados em unidades da Rede
Privada pela Associação Blumenauense de Amparo aos Menores - ABAM que desenvolve o
serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes nas modalidades de Abrigo
Institucional e Casa Lar, Associação Casa São Simeão que desenvolve o serviço de
Acolhimento Institucional para Idosos e o Programa de Reinserção Social em Moradia
Coletiva realizado pelo Centro de Recuperação Nova Esperança de Blumenau - CERENE e
Centro Terapêutico e de Projetos Socioeducativos Vida – CTV.
A Diretoria Proteção Especial ainda conta com a supervisão técnica em todos os
serviços e iniciou no ano de 2016 a supervisão dos serviços conveniados de acordo com as
orientações técnicas.
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6.3.3. Gestão do SUAS

A Norma Operacional Básica – NOB-SUAS/2012, introduziu um novo patamar para
aprimoramento do SUAS, com novas estratégias de financiamento através de blocos, e na
gestão da política com a valorização da informação, monitoramento e planejamento. Um dos
grandes desafios do sistema é o monitoramento sistemático e a territorialização dos
equipamentos nas áreas de maior vulnerabilidade e risco.
Outro desafio é a implementação da vigilância socioassistencial, fundamental para o
reconhecimento e localização dessas vulnerabilidades e das violações de direito nos
territórios, visando avaliar os serviços existentes bem como a implantação de outros de
acordo com as necessidades de seus usuários.

6.3.3.1. Vigilância Socioassistencial

A Vigilância Socioassistencial é vinculada à gestão do SUAS e tem como objetivo a
produção e a sistematização de informações territorializadas sobre as situações de
vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos.
É uma área de gestão da informação dedicada a apoiar as atividades de
planejamento, supervisão e execução dos serviços socioassistenciais. Trabalha através do
fornecimento de dados, indicadores e análises que contribuam para efetivação do caráter
preventivo e proativo da política de assistência social, assim como para a redução dos danos
(MDS, 2013). Ela contribui com as áreas de Proteção Social Básica e Especial na elaboração
de planos e diagnósticos e na produção de análises baseadas nos dados do Cadastro Único de
Programas Sociais.
No âmbito da Assistência Social (NOB/SUAS, 2005) a mesma tem por função:
produzir e sistematizar informações, construir indicadores e índices territorializados das
situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que incidem sobre família/pessoas nos
diferentes ciclos de vida (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos); identificar pessoas
com redução da capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono; identificar a
incidência de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e vítimas de formas de
exploração, de violência, de maus tratos e de ameaças; identificar a incidência de vítimas de
apartação social, que lhes impossibilite sua autonomia e integridade, fragilizando sua
existência; exercer vigilância sobre os padrões de serviços de Assistência Social, em especial
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aqueles que operam na forma de albergues, abrigos, residências, semi-residências, moradias
provisórias para os diversos segmentos etários.

6.3.3.2. Gestão do Trabalho

A Gestão do Trabalho no SUAS, compreende o planejamento, organização e
execução de ações relativas à valorização do trabalhador e à estruturação do processo de
trabalho institucional. A NOB-RH/SUAS estabelece e consolida os principais eixos a serem
considerados para gestão do trabalho e educação permanente no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social.

6.3.4. Gestão Financeira e Orçamentária - SUAS

A gestão financeira e orçamentária da assistência social implica na observância dos
princípios da administração pública, em especial: a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e a eficiência.
A Secretaria possui uma Diretoria Administrativo Financeira com estrutura que
realiza o gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social, com o financiamento
compartilhado entre a União, o Estado e Município, sobre orientação e controle do Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS. O detalhamento da forma de aplicação dos
recursos e os critérios de partilha para a execução dos serviços socioassistenciais são
discutidos junto aos gestores.
No ano de 2015, seguindo os parâmetros nacionais foi proposto novo modelo para o
repasse de recursos aos serviços/programas socioassistenciais, através de blocos de
financiamento, conforme preconiza a NOB/SUAS 2012, o qual foi aprovado pelo CMAS
através das Resoluções CMAS nº 051 e nº 052.

6.3.5. Gerência de Apoio aos Conselhos - GAC

Na Gerência de Apoio aos Conselhos são desenvolvidas ações que subsidiam técnica
e administrativamente os Conselheiros dos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, para que exerçam o efetivo controle social, sendo eles:
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Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
Conselho Municipal do Idoso – CMI;
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA;
Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – COMEN;
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPED;
Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMH;
Conselhos Tutelares – CTs.

6.3.6. Identificação da Rede de atuação da Política Pública de Assistência Social do
Município.

1. Proteção Social Básica

a) Centros de Referência de Assistência Social - CRAS:
• CRAS Região I – Velha;
• CRAS Região II – Garcia;
• CRAS Região III – Fortaleza;
• CRAS Região IV – Vorstadt;
• CRAS Região V – Escola Agrícola;
• CRAS Região VI – Itoupava Central.
Em 24 de outubro de 2016 foi implantado o sétimo CRAS, abrangendo o seguinte
território: Badenfurt, Fidélis, Salto do Norte e Testo Salto. Nesse sentido, foi realizada
uma nova leitura de território onde foram redimensionados os bairros dos CRAS Região
III, V e VI.

b) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;

c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Entidades
Socioassistenciais, que executam o Serviço:
• Associação de Educação Complementar Puro Amor;
• Sociedade Casa da Esperança;
• Associação Blumenauense na Luta Contra o Câncer – ABLUCAN;
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• Associação de Cegos do Vale do Itajaí – ACEVALI;
• Cruz Azul no Brasil;
• ONG São Roque Unidade São João;
• Associação Pedagógica Eurípedes Barsanulfo;
• Associação Assistencial Lar Betânia;
• Associação Casa de Apoio;
• Associação Beneficente Bom Samaritano;
• Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos – ABADA.
d) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência
e Idosas - Entidades Socioassistenciais que executam o Serviço:
• Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos – ABADA;
• Associação Blumenauense na Luta Contra o Câncer – ABLUCAN.
e) Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas/ Trabalho:
Executado nos seis CRAS do município com equipe exclusiva do Programa. Entidades
Socioassistenciais que executam o Programa, referenciadas aos CRAS de acordo com a
localização territorial:
• Associação Blumenauense de Deficientes Físicos – ABLUDEF;
• Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos – ABADA;
• Centro de Integração Empresa – Escola – CIEE.
f) Benefícios Socioassistenciais e Transferência de Renda - Benefícios Eventuais
e de Transferência de Renda – Municipais:
• Benefícios Eventuais
Vulnerabilidade Temporária;
Auxílio Natalidade;
Renda Alimentação;
Auxílio Funeral;
Solicitação de Certidões;
Passagens transporte municipal, intermunicipal e interestadual.
• Benefícios de Transferência de Renda;
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Renda Cidadã;
Renda Acolher Criança e Adolescente;
Renda Acolher Idoso e Pessoa com Deficiência.
Programas Federais.
• Cadastro Único:
Programa Bolsa Família;
Tarifa Social de Energia Elétrica;
Isenção de Taxas para Concurso Público;
Programa Minha Casa Minha Vida;
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;
Carteira de Transporte Interestadual do Idoso;
Desconto Previdenciário do Segurado Facultativo sem Renda Própria;
Serviço Telefônico Fixo Comutado – Telefone Social;
Tarifa Social do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto –
SAMAE.

g) Segurança Alimentar e Nutricional:
Banco de Alimentos;
Cozinha Comunitária.

2. Proteção Social Especial

a) Média Complexidade:
• Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS I e
CREAS II.
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
- PAEFI.
Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas
Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços à
Comunidade - PSC.
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas
e suas Famílias.
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• Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua –
Centro POP.
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
Serviço Especializado em Abordagem Social.
• Entidades Socioassistenciais que executam o Serviço de Proteção Social
Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;
Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos – Abada;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, executada no
equipamento Centro Dia.

b) Alta Complexidade:
• Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes:
Abrigo Nossa Casa I;
Abrigo Nossa Casa II.
• Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de
Violência:
Casa Eliza.
• Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias:
Abrigo Municipal de Blumenau - AMBLU.
• Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, executado
por Entidade:
Abam Abrigo;
Abam Casa Lar I;
Abam Casa Lar II.
• Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, executado por Entidades:
Casa São Simeão;
Hospital Misericórdia.
Casa Dilony.
• Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos, executado por
Entidade:
Casa de Assistência de Brusque - CAGERE.
• Programa de Reinserção Social com Moradia Coletiva:
CERENE.
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CTV.
• Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e de Emergências.

3. Gestão do SUAS

Vigilância Socioassistencial.
Gestão do Trabalho.
Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS.
Apoio aos Conselhos:
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Conselho Municipal do Idoso – CMI
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA
Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – COMEN
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPED
Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMH
Conselhos Tutelares

4.

Programas Federais

Desde Abril de 2015, O Cadastro Único é realizado nos Centros de Referência de
Assistência Social e Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
- Centro Pop, visando Facilitar o acesso das famílias à inscrição. O atendimento também é
realizado na Gerência de Benefícios Sociais, vinculada a Proteção Básica da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, para Famílias de Programas Específicos, tais como os
da Política de Habitação e Regularização Fundiária.

O quadro abaixo expressa o número de Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa
Família no Município em 2015:

Quadro 02 - Número de Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família no Município em
2015.
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Mês

Quantidade de famílias beneficiárias

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2.939
2.963
2.927
2.927
3.010
3.111
3.146
2.925
3.018
2.865
2.791
2.874

Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2015.

O Programa Bolsa Família possui condicionalidades, que são mecanismos de reforço
ao exercício de direitos básicos de cidadania nas áreas de saúde, educação e assistência
social.
Quantidade de Famílias do Bolsa Família, com repercussão no benefício, com
acompanhamento familiar e % de famílias em descumprimento com acompanhamento:

Tabela 05 - Mecanismo de acompanhamento das Famílias do Bolsa Família.
Mês

Quant. de
famílias com
repercussão no
benefício

Quant. de Famílias
c/acompanhamento
familiar

% Famílias em
descumprimento c/
acompanhamento

Março
Maio
Julho
Setembro
Novembro

226
205
266
214
218

208
181
234
184
200

92%
88%
87%
86%
92%

Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2015.

Ainda, em 2015 foram realizadas 635 gestão de benefícios (bloqueio, desbloqueio,
cancelamento e reversão de cancelamento) centralizados na Gerência de Benefícios Sociais.
Foram repassadas 345 declarações para saque do benefício financeiro do Programa
Bolsa Família. As declarações são repassadas quando a família possuir benefício liberado,
porém não tem o cartão para saque.
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Quadro 03 – Quantidade de benefícios e declarações emitidas (anual).
Benefício
Tarifa Social de Energia Elétrica
Isenção de Taxas para Concurso Público
Programa Minha Casa Minha Vida

Total Ano
316 declarações
04 declarações
612
cadastros
atualizados
00
647 declarações

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
Carteira de Transporte Interestadual do Idoso
Desconto Previdenciário do Segurado Facultativo sem
51 declarações
Renda Própria
Serviço Telefônico Fixo Comutado – Telefone Social 00
Tarifa Social do Serviço Autônomo Municipal de
345 declarações
Água e Esgoto - SAMAE
Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2015.

Benefícios Eventuais e de Transferência de Renda:

Tabela 06 - Quantidade Total e Média/ Mês dos Benefícios Sociais repassados
Benefício
Vulnerabilidade Temporária
Auxílio Natalidade
Auxílio Funeral
Renda Alimentação 1 (janeiro a outubro/2015)
Renda Alimentação 2 (novembro e dezembro/2015)
Auxílio Funeral 3
Solicitações de certidões (nascimento, casamento e
óbito).

Total

Média/mês

198
316
05
7.760
1.193
75

17
26
00
776
597
06

673

56

Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2015.

5.

Renda Cidadã:

Consiste na transferência direta de renda, em espécie, em caráter provisório, às
famílias em situação de vulnerabilidade temporária, acompanhadas pelos serviços
socioassistenciais governamentais com renda mensal percapta de até meio salário mínimo
nacional, como apoio financeiro temporário do Município.

6.

Renda Acolher Criança e Adolescente:

Tabela 06: 1 Benefício repassado em cestas básicas.
2
Benefício repassado através do Cartão Alimentação BluSuas.
3
Isenção de taxa de sepultamento.
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Consiste na transferência direta de renda, em espécie, em caráter provisório, às
famílias em situação de vulnerabilidade temporária que possuam termo de guarda e
acompanhadas pelos serviços socioassistenciais governamentais com renda mensal per capita
de até 02 (dois) salários mínimo - nacional vigente, como apoio financeiro temporário do
Município.

7.

Acolher Pessoa com Deficiência e/ou Idosa:

Consiste na transferência direta de renda, em espécie, de caráter provisório, às
famílias em situação de vulnerabilidade temporária, que possuam a curatela e/ou acolhimento
familiar e acompanhadas pelos serviços socioassistenciais governamentais, com renda mensal
per capta de até 02 (dois) salários mínimo nacional vigente, como apoio financeiro
temporário do Município.

Os objetivos específicos do recurso da Renda Acolher Idoso e Pessoa com
Deficiência são:

I - Evitar o acolhimento institucional dos idosos;
II - Possibilitar a manutenção da pessoa idosa e pessoa com deficiência no ambiente
familiar.

Tabela 07 - Quantidade Total e Média/ Mês dos Benefícios Sociais repassados.
Benefício

Total

Média/mês

Renda Cidadã
Acolher Criança/Adolescente
Acolher Pessoa com Deficiência e/ou
Idosa

1.614
318

135
27

115

10

Fonte: Planilha de Controle Gerência de Benefícios Sociais. Diretoria Administrativo Financeira.

8. Benefício de Prestação Continuada:

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) é um benefício
individual, não vitalício e intransferível. Instituído pela Constituição Federal de 1988,
ele garante a transferência de 01 (um) salário mínimo à pessoa idosa, com 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem não
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possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado pela família. (Fonte: Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário).

Tabela 08 - Quantidade de Atendimentos por Sexo e Faixa Etária.
Faixa Etária

Atendimentos

Feminino

Masculino

0 a 6 anos

82

41

41

6 a 15 anos

213

82

131

15 a 17 anos

61

24

37

17 a 18 anos

40

15

25

Total

396

162

234

Fonte: SUAS - Web, 2015.

6.3.7. CRAS - Ações específicas desenvolvidas com crianças e adolescentes

A organização dos CRAS se dá através da territorialização da rede de Assistência
Social sob os critérios de: oferta capilar de serviços, baseada na lógica da proximidade do
cotidiano de vida do cidadão; localização dos serviços para desenvolver seu caráter educativo
e preventivo nos territórios com maior incidência de população em vulnerabilidades e riscos
sociais.
Assim, cada CRAS acompanha grupos territoriais de até 5000 (cinco mil) famílias
sob uma visão de vulnerabilidade.
Quadro 4 - Área de Abrangência dos CRAS.
Cras
Nova nomenclatura – a
partir de abril 2015
CRAS Região I
CRAS Região II
CRAS Região III
CRAS Região IV
CRAS Região V
CRAS Região VI

Bairros de Abrangência
Água Verde, Velha, Velha Central, Velha Grande.
Glória, Garcia, Progresso, Ribeirão Fresco, Valparaíso.
Fidelis, Fortaleza, Fortaleza Alta, Itoupava Norte, Itoupava
Seca, Nova Esperança, Tribess.
Boa Vista, Bom Retiro, Centro, Jardim Blumenau, Ponta
Aguda, Vila Formosa e Vorstadt.
Do Salto, Escola Agrícola, Passo Manso, Salto do Norte,
Salto Weissbach, Victor Konder e Vila Nova.
Itoupava Central, Itoupavazinha, Testo Salto, Vila Itoupava,
Badenfurt.
Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2015.
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Tabela 09 - População de Crianças e Adolescentes por Região de CRAS
Região
de
CRAS

Blumenau
I
I
I
I

Água Verde
Velha
Velha Central
Velha Grande

II
II
II
II
II

Da Glória
Garcia
Progresso
Ribeirão Fresco
Valparaíso

III
III
III
III
III
III
III

Fidélis
Fortaleza
Fortaleza Alta
Itoupava Norte
Itoupava Seca
Nova Esperança
Tribess

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Boa Vista
Bom Retiro
Centro
Jardim Blumenau
Ponta Aguda
Vila Formosa
Vorstadt

V
V
V
V
V
V
V

Do Salto
Escola Agrícola
Passo Manso
Salto do Norte
Salto Weissbach
Victor Konder
Vila Nova

VI
VI
VI
VI
VI

Badenfurt
Itoupava Central
Itoupavazinha
Testo Salto
Vila Itoupava
Sem identificação de Bairros

População
16.186
15.373
18.779
4.332
54.670
6.228
15.911
15.005
1.587
5.280
44.011
5.392
13.196
4.507
15.648
4.464
3.853
8.503
55.563
1.748
1.117
5.004
2.855
9.880
711
4.269
25.584
4.558
12.145
6.799
8.441
5.213
4.612
9.962
51.730
8.650
28.164
17.560
7.065
1.319
62.758
14.695

Fonte: Dados do Censo IBGE 2010.

Crianças e
Adolescentes
3.520
3.069
4.775
1.495
12.859
1.426
3.731
3.688
412
1.191
10.448
1.609
3.209
1.290
3.512
818
1.095
2.096
13.629
428
227
1.267
601
2.506
171
711
5.911
1.136
3.039
1.856
1.960
1.146
786
1.735
11.658
2.254
7.644
5.213
1.962
243
17.316
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Quadro 5 - Encaminhamentos de Crianças e Adolescentes à Diretoria de Proteção Social
Básica.
Encaminhamentos recebidos pela Diretoria de Proteção Social Básica, para atendimento de
Crianças e Adolescentes em 2015 (Sistema de Garantia de Direitos – SGD):
Poder Judiciário
61 Encaminhamentos
Conselhos Tutelares (Unidade Garcia e Unidade Centro)
467 Encaminhamentos
Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2015.

6.3.8. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família é oferecido em todos os
Centros de Referência da Assistência Social e tem como objetivo apoiar as famílias,
prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida.
O trabalho social com famílias é realizado no âmbito do PAIF. É um conjunto de
procedimentos realizados com o objetivo de contribuir para a convivência, reconhecimento
de direitos e possibilidades de intervenção na vida social de uma família. Este trabalho
estimula as potencialidades das famílias e da comunidade, promove espaços coletivos de
escuta e troca de vivências. (Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário).
Tabela 10 - Número de famílias acompanhadas e atendimentos realizados, por Região de
Cras em 2015.
Cras
Regiões
Região I
Região II
Região III
Região IV
Região V
Região VI
TOTAL

Famílias acompanhadas
Total
1172
1003
1016
837
2090
719
6837

Média/Mês
98
84
85
70
174
60
571

Atendimentos
Total
3369
7265
6434
2202
6604
12387
38261

Média/Mês
281
605
536
184
550
1032
3188

Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2015.

6.3.9. Cadastro Único

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é
um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o
governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas
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informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade,
situação de trabalho e renda, entre outras. (Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e
Agrário).

Quadro 6 - Famílias no Cadastro Único para Programas Sociais – CADÚNICO.
Faixa etária
0 a 15 anos
16 a 17 anos

Pessoas cadastradas
10.907
1.431

Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2015.

6.3.10. Programa Bolsa Família

O Programa Bolsa Família contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no
Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais:
a) Complemento da Renda - todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa
recebem um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. Esse
eixo garante o alívio mais imediato da pobreza;
b) Acesso a Direitos - as famílias devem cumprir alguns compromissos
(condicionalidades), que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à
assistência social. Esse eixo oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da
pobreza, graças a melhores oportunidades de inclusão social;
Importante - as condicionalidades não têm uma lógica de punição; e, sim, de
garantia de que direitos sociais básicos cheguem à população em situação de pobreza e
extrema pobreza. Por isso, o poder público, em todos os níveis, também tem um
compromisso: assegurar a oferta de tais serviços.
c) Articulação com outras ações - o Bolsa Família tem capacidade de integrar e
articular várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias,
contribuindo para elas superarem a situação de vulnerabilidade e de pobreza.

Quadro 7 - Bolsa Família folha de pagamento competência Junho/2016.

Total de Famílias

3.009

Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2016.
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Tabela 11 - Quantitativo da faixa etária de famílias beneficiárias pelo Programa Bolsa
Família.
Informação Extraída da Folha de Pagamento Programa Bolsa Família Referente à Junho - 2016
Faixa etária
Beneficiários
Valor variável

0a6
2.285
R$ 35,00

7 a 15
3.009
R$ 35,00

16 a 17
43
R$ 42,00

Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2016.

6.3.11. Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas/Trabalho

O Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/Trabalho,
instituído pela Resolução CNAS nº 18, de 24 de maio de 2012 e alterada pela Resolução
CNAS nº 27, de 14 de outubro de 2014, propõe o desenvolvimento de ações de articulação,
mobilização e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e, ou risco social
para garantia do direito de cidadania a inclusão ao mundo do trabalho, por meio do acesso a
cursos de qualificação e formação profissional, ações de inclusão produtiva e serviços de
intermediação de mão de obra. Conforme a Resolução CNAS nº 33, de 28 de novembro de
2011, que define a Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho por meio de um conjunto
integrado de ações das diversas políticas, cabe à assistência social ofertar ações de proteção
social que viabilizem a promoção, protagonismo, participação cidadã, mediação do acesso ao
mundo do trabalho e a mobilização social para a construção de estratégias coletivas.
No ano de 2015 o Programa Acessuas atendeu 3.176 pessoas sendo que do público
prioritário foram atendidos 1.320 adolescentes, 39 PCD’s e 361 famílias do PBF.
As informações do programa desenvolvido de forma direta, pela equipe do Acessuas
nos Cras, são referentes aos meses de agosto a dezembro, com média/mês de 424
atendimentos, conforme Registros Mensais de Atendimento – RMA, sendo a faixa etária:
49,5% de adolescentes, 9,5% de jovens, 40% de adultos e 1% de idosos.
Além da oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - Paif, os
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS do município organizaram, a partir de
2015, a oferta de ações complementares, executando o Programa Acessuas Trabalho
promovendo o acesso ao Cadúnico através dos Programas Federais com equipe exclusiva
para esses programas.
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Tabela 12 - Ações Complementares: Programa ACESSUAS/ Trabalho.
Encami
nhamen
tos
14 a 18
anos

Ja
n.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai

Jun.

Ju.

0

PIT

0

Jovem
Aprendiz
Supletivo/
CEJA

Ago.

Set

Out

Nov.

Dez

73

70

59

51

6
6

8

2

7

6

1

2

2

41

9

8

7

9

7

9

7

9

0

4

6

6

1

5

3

2

Novos
5

Caminhos

3

1

Informáti
ca

6
3

Costura

1

Aux.
Administra
tivo

1
Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2015.

As informações do programa desenvolvido pela equipe do Acessuas nas ONGs
parceiras, são referentes ao ano de 2015, com total de 2.239 atendimentos, conforme
Registros Mensais de Atendimento – RMA, sendo a faixa etária: 14 a 18 anos 32,4%, 19 a 24
anos 11,7%, 25 a 59 anos 51,8% e acima de 60 anos 4,1%.

6.3.12. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Atendimento geral e não por
entidade)

Complementando o trabalho social com famílias realizado pelo Paif e Paefi tem-se o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, que juntamente com outros
serviços e programas que materializam a Proteção Social Básica.
O serviço tem por foco prevenir a ocorrência de situações de risco social e fortalecer
os vínculos familiares e comunitários, buscando alcançar pessoas em situações prioritárias.
No município de Blumenau, o SCFV é executado de forma indireta em entidades de
assistência social e entidades prestadoras de serviços socioassistenciais, conveniadas com o
Poder Público e inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, localizadas nos
territórios de abrangência dos Centros de Referência de Assistência Social – Cras Regiões I,
II, III IV e V. O serviço é referenciado aos Cras, de acordo com a localização territorial de
cada Entidade, contando com o acompanhamento dos técnicos de referência dos Cras.
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O serviço é organizado por grupos de crianças, adolescentes, jovens, adultos e
pessoas idosas. Destaca-se a necessidade de estruturar o serviço no território do Cras Região
VI, através de diagnóstico de demandas.
No ano de 2015, 12 (doze) entidades ofertaram o SCFV, sendo elas: Associação de
Educação Complementar Puro Amor, Sociedade Casa da Esperança, Associação
Blumenauense na Luta Contra o Câncer – Ablucan, Cruz Azul no Brasil, ONG São Roque Unidade São João e Unidade Santa Terezinha, Associação Pedagógica Eurípedes Barsanulfo
- APEB, Associação Assistencial Lar Betânia, Associação Casa de Apoio, Associação
Beneficente Bom Samaritano, Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes
Auditivos – Abada e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Dessas, 08
(oito) atendem o Público de 6 a 15 anos.

Tabela 13 – Número de atendimento das Entidades que ofertaram SCFV:
Entidade

Público

Atendimento

Feminino

Masculino

Puro Amor

6 a 15

830

428

402

Casa da Esperança

6 a 15

1222

1164

58

Cruz Azul

6 a 15

566

198

368

São Roque – São João

6 a 15

556

399

157

Eurípedes Barsanulfo

6 a 15

986

396

590

Lar Betânia

6 a 15

851

416

435

São Roque - Santa Terezinha

6 a 15

550

350

200

Bom Samaritano

6 a 15

49

24

25

Abada

6 a 15

14

10

04

5624

3385

Total

2239

Fonte: Diretoria de Proteção Social Básica, 2015.

6.3.13. Proteção Social Especial

Os serviços de Proteção Social Especial destinam-se a famílias e indivíduos cujos
direitos tenham sido violados e/ou ameaçados. São serviços que requerem o
acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da
mesma forma, comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que
assegurem qualidade na atenção protetiva.

Os serviços de Proteção Social especial têm estreita interface com o Sistema de
Garantia de Direitos exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada com
o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo.
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Na Proteção Social Especial estão previstos níveis de complexidade diferenciados:
média e alta complexidade. Os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade
são aqueles que oferecem atendimento especializado às famílias e aos indivíduos com seus
direitos violados nas situações em que os vínculos familiares e comunitários não foram
rompidos. Os serviços de Proteção Social Especial de alta complexidade oferecem
atendimento e acolhimento em serviços especializados nas situações de violação de direitos
quando os vínculos familiares e/ou comunitários foram rompidos. (Fonte: Site MDS Diretoria de Proteção Especial)

Quadro 8 - Área de Abrangência do CREAS.
CREAS
CREAS I

CREAS II

Bairros de abrangência
Vila Itoupava, Itoupava Central, Fidélis, Testo Salto, Itoupavazinha, Fortaleza Alta,
Badenfurt, Salto do Norte, Fortaleza, Tribess, Do Salto, Itoupava Norte, Itoupava Seca,
Victor Konder, Boa Vista e Nova Esperança, estando situado na Rua Desembargador
Pedro Silva, 139 no bairro Victor Konder.
Salto Weissbach, Escola Agrícola, Vila Nova, Centro, Ponta Aguda, Vorstadt, Passo
Manso, Água Verde, Velha, Velha Central, Velha Grande, Bom Retiro, Jardim
Blumenau, Ribeirão Fresco, Garcia, Vila Formosa, Valparaíso, Glória e Progresso;
estando situado na Rua Richard Holetz, 44 no bairro Bom Retiro.
Fonte: Diretoria de Proteção Especial, 2015.

Em 2015, a equipe Paefi do Creas I acompanhou, em média, 264 famílias por mês,
tendo sido incluídas 227 novas situações no ano. Já a equipe do Creas II acompanhou 356
famílias, no mês, em média, tendo sido incluídas 240 novas famílias no ano.
Os gráficos apresentam o percentual de pessoas vitimadas que ingressaram nos
Paefi’s I e II, durante o ano de 2015, conforme faixa etária e sexo:

Gráfico 03 - Percentual de pessoas vitimadas que ingressaram no Paefi por faixa etária –
Creas I e II.
41,0%
35,3%

21,6%

2,1%

0 a 12

13 a 17

18 a 59

Acima de 60

Fonte: Diretoria de Proteção Especial. Ano 2015
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Em relação às situações que ingressaram no Paefi I e II em 2015, as principais
violações foram:

Gráfico 4 - Principais situações de violação atendidas no Paefi I e II.
100 98
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1
crianças e/ou
adolescentes
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adolescentes
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abuso sexual

PAEFI I
46

PAEFI II

0

crianças e/ou
adolescentes
vítimas de
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sexual

crianças e/ou
adolescentes
vítimas de
negligência ou
abandono

mulheres
adultas vítimas
de violência

Fonte: Diretoria de Proteção Especial, 2015.

6.3.14. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas
Famílias

É um serviço para pessoas com deficiência ou idosas com algum grau de
dependência e suas famílias, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos,
como isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas, falta de
cuidados adequados por parte do cuidador, entre outras situações que aumentam a
dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia, sendo que em 2015 houve o
atendimento de 01 (um) adolescente.

6.3.15. Serviço de Medidas Socioeducativas

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) oferece o
serviço de proteção social aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). A finalidade é
prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens encaminhados
pela Vara da Infância e Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente ou
Juiz Singular. Também cabe ao CREAS fazer o acompanhamento do adolescente,
contribuindo no trabalho de responsabilização do ato infracional praticado.
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Tabela 14 - Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida
Socioeducativa (LA/PSC).
Volume de adolescentes em cumprimento de
Creas 01
Creas 02
Total
Medidas Socioeducativas
Total de adolescentes em cumprimento de
728
1144
1872
Medidas Socioeducativas (MSE) (LA e/ou PSC)
Quantidade de adolescentes em cumprimento
319
667
986
de Liberdade Assistida - LA
Quantidade de adolescentes em cumprimento
409
477
886
de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC
Quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no Serviço, no mês de referência.
Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC)
Masculino
36
44
80
Feminino
05
20
25
Adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em acompanhamento no ano.
Masculino
13
27
40
Feminino
02
02
04
Adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento no ano.
Masculino
23
28
51
Feminino
01
03
04
Fonte: Diretoria de Proteção Especial, 2015.

Tabela 15 - Número de Violações contra Crianças e Adolescentes do município de
Blumenau - Ano de 2015.
Direito

Nº. Violações

Vida e à Saúde.

177

Convivência familiar e comunitária.

747

Educação, cultura, esporte e lazer.

626

Profissionalização e proteção no trabalho.

42

Liberdade, respeito e dignidade.

374

Total

1966

Fonte: SIPIA/ GV, consulta em 06.06.2016.

6.3.16. Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

De acordo com as orientações técnicas o serviço oferece acolhimento provisório
para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, afastados do convívio familiar por meio de
medida protetiva de abrigo, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis
encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e
proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua
impossibilidade, encaminhamento para família substituta.
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No município, o Serviço de Acolhimento Institucional é executado por unidades
estatais, através do Abrigo Nossa Casa I e II e pela entidade Associação Blumenauense de
Amparo aos Menores – Abam, através de 04 (quatro) unidades sendo 02 (dois) abrigos
institucionais e 02 (duas) casas lares.
No Abrigo Nossa Casa I, são atendidas crianças de ambos os sexos e na Unidade II
somente adolescentes do sexo feminino. Na Abam, na modalidade Abrigo Institucional, o
público é somente crianças e adolescentes do sexo masculino e na modalidade Casa Lar
crianças e adolescentes de ambos os sexos.
De acordo com o Plano Municipal as principais causas de acolhimento no município
de Blumenau concernem à negligência, maus tratos, dependência química dos pais ou
responsáveis e devolução de guarda.
No ano de 2015, das crianças e adolescentes acolhidas no município, 55% foram
para o Abrigo Nossa Casa I e II e 45% foram para a Abam nas duas modalidades de
atendimento.

No gráfico apresentamos a faixa etária das crianças e adolescentes acolhidas nos
Abrigos Nossa Casa I e II em 2015, conforme a idade e sexo:

Gráfico 05 - Percentual de crianças e adolescentes acolhidos nos Abrigos Nossa Casa I e II,
por faixa etária.
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Fonte: Diretoria de Proteção Especial, 2015.

6.3.17. Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Abam, Abrigo
Institucional I e II
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Gráfico 6 - Percentual de crianças e adolescentes acolhidos, por faixa etária – Abam I e II.
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Fonte: Diretoria de Proteção Especial, 2015.

6.3.18. Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Abam, Casa Lar
I e II

Gráfico 7 - Percentual de crianças e adolescentes acolhidas, por faixa etária – Abam Casa
Lar I e II.
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Fonte: Diretoria de Proteção Especial, 2015.

6.4. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social, criado através da Lei Complementar
nº. 105, de vinte de dezembro de 1995, alterada pelas Leis Complementares nº. 149, de sete
de julho de 1997, nº. 203, de dezessete de dezembro de 1998, nº. 214, de 18 de junho de
1999, nº. 261, de trinta e um de março de 2000, nº. 425, de vinte e um de novembro de 2003,
nº. 493, de treze de dezembro de 2004 e nº. 945, de onze de novembro de 2014, como órgão
colegiado normativo, consultivo, controlador e deliberativo, de caráter permanente e de
composição paritária entre o Governo e sociedade civil, responsável pela deliberação da
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Política Municipal de Assistência Social e controlador das ações na área de Assistência
Social.
O Conselho tem como principais atribuições à deliberação e a fiscalização da
execução da política e de seu financiamento, em consonância com as diretrizes propostas pela
conferência, à aprovação do plano; a apreciação e aprovação da proposta orçamentária para a
área e do plano de aplicação do fundo, com a definição dos critérios de partilha dos recursos
exercida em cada instância em que estão estabelecidos.
Os conselhos, ainda normatizam, disciplinam, acompanham, avaliam e fiscalizam
os serviços de assistência social, prestados pela rede socioassistencial, definindo os padrões
de qualidade de atendimento e estabelecendo os critérios para o repasse de recursos
financeiros (Artigo 18, da LOAS).

6.4.1. Estrutura organizacional e de representação do Conselho

Representados por oito conselheiros titulares com respectivos suplentes, indicados
pelo Poder Executivo, sendo: Política de Assistência Social – Proteção Social Básica;
Proteção Social Especial de Média Complexidade; Proteção Social Especial de Alta
Complexidade; Política de Saúde; Política de Educação; Política de Defesa do Civil;
Universidade Regional de Blumenau – FURB; Fundação Pró Família.
Oito conselheiros titulares com respectivos suplentes, eleitos conforme segmentos:
dois representantes de organizações de usuários do SUAS; dois representantes de entidades
ou organizações que representem os trabalhadores do SUAS; quatro representantes de
entidades e ou organizações de Assistência Social.
A estrutura organizacional do CMAS compõe-se a partir das Plenárias; Mesa
Diretora, composta por Presidente, Vice Presidente e Secretário; Comissões Permanentes
(Políticas, Financiamento e Normas) e Especiais.

6.4.2. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Blumenau COMPED

O objetivo de se implantar um Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência já vinha sendo idealizado ao longo tempo, especialmente pela sociedade civil
organizada composta prioritariamente por pessoas com deficiência, bem como pessoas sem
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deficiência ligadas aos movimentos sociais em prol da conquista de direitos deste segmento
da população.
Desta maneira, visando à implantação do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, realizou-se em dezenove de Novembro de 2013, o I Encontro sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência em Blumenau, visando a Criação do Conselho
Municipal.
O encontro organizado pela sociedade civil de Blumenau, contou com
aproximadamente 200 (duzentos) participantes, dentre eles: pessoas com deficiência,
familiares autoridades representativas do poder Executivo, Legislativo, e Judiciário,
acadêmicos, profissionais, entidades representativas de e para pessoas com deficiência,
imprensa e demais pessoas interessadas e com afinidade na referida temática. O evento
propiciou exposições, debates, reflexões, bem como, a proposição da criação do referido
órgão de controle social no Município. Posteriormente, foi entregue ao Prefeito de Blumenau
a minuta do Projeto de Lei que dispunha sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos
das Pessoas com Deficiência, sendo este encaminhado a Câmara de Vereadores do município
e sancionado em três de novembro de 2014.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Blumenau COMPED foi instituído pela Lei Complementar nº 942 de 03 de novembro de 2014 sendo
que, a primeira Assembleia de organizações não governamentais objetivando a escolha dos
representantes da sociedade civil para compor o referido Conselho foi realizada em vinte e
cinco de Fevereiro de 2015, onde foram nomeados os Conselheiros para a gestão 2015-2017.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é o principal espaço
para discussão e formulação das políticas voltadas ao segmento da pessoa com deficiência no
município. É o órgão que delibera e exerce o controle social no que tange a implementação
da Política Municipal das Pessoas com Deficiência em conformidade com o disposto na Lei
n.13.146, de seis de Julho de 2015, a qual institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

6.4.3. Estrutura Organizacional e de Representação do COMPED

O COMPED possui a seguinte estrutura organizacional: Plenário e Mesa Diretora;
composto de dezoito membros, sendo: nove conselheiros titulares, com respectivos suplentes,
indicados pelos seguintes órgãos e entidades governamentais do Município: a) Secretaria
Municipal de Educação; b) Secretaria Municipal de Saúde; c) Fundação Municipal de
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Desportos; d) Fundação Cultural de Blumenau; e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social; f) Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; g) Secretaria Municipal de Turismo;
i) Universidade Regional de Blumenau; j) Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e
Transportes, e, nove conselheiros titulares, com respectivos suplentes, representantes de
organizações não governamentais sendo: a) Associação Blumenauense de Amigos dos
Deficientes Auditivos – ABADA; b) Associação Blumenauense de Deficientes Físicos –
ABLUDEF; c) Associação Sorrir Para Down; d) Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Blumenau – APAE; e) Associação dos Cegos do Vale do Itajaí; f) Sociedade
Cultural Amigos do Centro Braille; g) Ordem dos Advogados do Brasil; h) Conselho de
Arquitetura e Urbanismo; i) Comissão dos Direitos e Defesa dos Portadores de Deficiência e
Patologia do Vale do Itajaí.

6.4.4. Funcionamento

As pautas a serem abordados pelo COMPED são distribuídas às comissões,
conforme a sua competência, onde são discutidas e relatadas para posterior deliberação da
plenária. As plenárias são abertas à comunidade Blumenauense, e acontecem ordinariamente
mensalmente e extraordinariamente quando necessário, para deliberação dos assuntos
pautados através da convocação. O COMPED se organiza em comissões permanentes, cada
uma delas com sua competência.

6.5. POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS é órgão da estrutura administrativa do
governo municipal, constituída no âmbito do SUS pela Lei Complementar nº. 160, de 19 de
dezembro de 1997, e modificada pela Lei Complementar nº. 185, de um de outubro de 1998 e
pela Lei Complementar nº. 225, de 24 de agosto de 1999 e nº. 870 de 01 de janeiro de 2013,
tendo por finalidade precípua a formulação da política municipal de saúde, a gestão do
Sistema Municipal de Saúde e a execução de ações, em consonância com as disposições da
Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que constitui o SUS. O Fundo Municipal
de Saúde foi criado pela Lei nº. 4.003, de 19/04/1992.
Conforme disposto na Seção IX, art. 17 e 18 da Lei Complementar nº. 870 de 01 de
janeiro de 2013, que estabelece nova estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal
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de Blumenau e dá outras providências sendo: compete à Secretaria Municipal de Saúde:
planejar e formular as políticas municipais de saúde, em consonância com as diretrizes do
Conselho Municipal de Saúde e das Conferências Municipais de Saúde; organizar, avaliar,
controlar, fiscalizar e regulamentar as ações dos serviços e dos diferentes recursos de saúde,
sejam eles de prestação direta ou indireta, públicos ou privados; a gestão e execução dos
serviços públicos de saúde, com vistas à universalidade, à equidade e à integralidade do
atendimento à saúde; a articulação da esfera municipal com as esferas estadual e federal de
gestão do Sistema Único de Saúde; contribuir para o controle social e para a participação da
comunidade na gestão do sistema local de saúde, através da garantia de acesso às
informações e comunicação em saúde; realizar a coleta e a sistematização das informações
sobre a execução orçamentária do serviço público municipal de saúde; a gestão do Fundo
Municipal de Saúde.
Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de
Saúde: Diretoria Geral; Diretoria de Vigilância em Saúde, com as seguintes unidades
subordinadas: a) Gerência de Vigilância Epidemiológica; b) Gerência de Vigilância Sanitária
e Ambiental; c) Gerência do CEREST; Diretoria de Ações em Saúde; Diretoria de
Assistência à Saúde; Diretoria de Assistência Farmacêutica; Diretoria AdministrativoFinanceira; Coordenação do Fundo Municipal de Saúde.

6.5.1. Rede Assistencial de Saúde de Blumenau

O município de Blumenau é cidade polo da 15ª Regional de Saúde, possui área de
abrangência aos municípios da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí
(AMMVI), Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI) e a Associação dos
Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI). Em Blumenau, são realizados os exames de média
e alta complexidade provenientes dos municípios da AMMVI, AMAVI e AMFRI.
A capacidade instalada para atendimentos pelo SUS, em Blumenau, em 2016,
alcançou o número de 928 unidades de saúde pública da esfera municipal.
Tabela 16 - Rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS.
TIPO DE ESTABELECIMENTO
Posto de Saúde
Centro de Saúde /Unidade Básica
Policlínica
Hospital Geral

Quantidade
6
82
2
4

TIPO DE GESTÃO
Municipal
Estadual
6
82
2
4
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Hospital Especializado
Pronto Socorro Geral
Consultório Isolado
Clinica/Centro de Especialidade
Unid. de Apoio E Diagnose e Terapia (Sadt Isolado)
Unidade Móvel Terrestre
Unidade Móvel de Nível Hospitalar Na Área de Urgência
Unidade de Vigilância Em Saúde
Hospital Dia – Isolado
Central de Regulação de Serviços Em Saúde
Central de Gestão Em Saúde
Centro de Atenção Psicossocial
Central de Regulação Médica das Urgências

2
1
643
111
49
4
5
2
6
1
3
3
1

2
1
643
111
49
4
5
2
6
1
3
3

TOTAL

928

927

1
1

Fonte: MS / CNES 2016

6.5.2. Atenção Básica de Saúde

Segundo a Portaria GM 2.488, de 21 de outubro de 2011, a Atenção Básica
caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de
desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas,
e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas
e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios
definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade
existente no território em que vivem essas populações.
Nesta perspectiva o processo de territorialização em saúde pode ser considerado um
dos pressupostos da organização do processo de trabalho e das práticas de saúde.
A Rede Básica de Saúde de Blumenau é organizada de maneira territorializada,
sendo demarcadas sete regiões de saúde: Badenfurt, Centro, Escola Agrícola, Fortaleza,
Garcia, Itoupavas e Velha, com supervisão regional específica e com 66 unidades da
Estratégia Saúde da Família que se articulam em torno de um Ambulatório Geral, de acordo
com o modelo adotado pela Secretaria.

Abaixo destacamos à divisão das regiões de saúde do município.
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Figura 3 - Regiões de Saúde de Blumenau.

Fonte: www.blumenau.sc.gov.br/novo/siste/conteudo/File/mapa_bairros_marco_2006.jpg.

6.5.3. Rede Assistencial de Saúde

a)

Ambulatórios Gerais – AGS

Seu horário de funcionamento é das 7h as 21h, de segunda a sexta-feira. Aos
sábados abrem os Ambulatórios do Garcia e Velha, das 07h às 12h. Em 2013, dois
ambulatórios gerais tiveram seu horário de atendimento ampliado para até às 24 horas, são
eles: Ambulatório Geral do Garcia e o Ambulatório Geral da Velha. Em 2016 já são quatro
onde foram ampliados o Ambulatório Geral Guilherme Jensen (Itoupava Central) e
Ambulatório Geral Mario Jorge Vieira (Fortaleza).

b)

Unidades Avançadas de Saúde – UASs

Atualmente o município possui apenas uma unidade de saúde desenvolvendo suas
atividades neste modelo. Esta unidade trabalha em equipe mínima, nos moldes do
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atendimento de um ambulatório geral, mas apenas com os profissionais da Medicina e
Enfermagem, no horário de funcionamento é das 07h às 17h, de segunda a sexta-feira;

c) Unidades da Estratégia Saúde da Família – ESFs
São unidades de saúde que desenvolvem suas atividades seguindo os preceitos da
Estratégia Saúde da Família, definidas pelas portarias do Ministério da Saúde, em especial a
Portaria GM 2.488, de 21 de outubro de 2011, ou seja, desenvolvem ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, de
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde.
Tabela 17 – Cobertura de ESF 2009, Blumenau 2009 a 2015.
ANO

UNIDADES CREDENCIADAS PELO MS

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

37
47
47
60
66
66
66

PROPORÇÃO COBERTURA POP
ESTIMADA
48,1
54,16
62,47
66,21
70,93
72,03
72,03

Fonte: MS/ DATASUS/ CNES 2016.

6.5.4. Situação de Saúde do Município - Dados Epidemiológicos

As informações apresentadas a seguir se referem à situação de saúde no Município
provenientes dos bancos de dados do Serviço de Vigilância Epidemiológica. O principal
sistema de informatização utilizado é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação SINAN, através do qual é possível realizar a notificação, investigação e adoção das medidas
de controle referentes às doenças ou agravos de notificação compulsória, bem como sua
digitação, controle de qualidade, análise e divulgação.
Também são utilizados o Sistema de Informação de Nascidos Vivos - SINASC, o
Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM e o Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (SISVAN).

a) Nascidos vivos
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O Sistema de Nascidos Vivos foi implantado de forma lenta e gradual em todas as
unidades da Federação a partir de 1990, sendo que em Blumenau sua implantação ocorreu no
ano de 1994.
O acompanhamento da evolução das séries históricas do SINASC permite a
identificação de prioridades de intervenção. Segundo a definição da Organização Mundial da
Saúde - OMS, Nascido Vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe,
independentemente da duração da gravidez, de um produto de concepção que, depois da
separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, tal como batimentos do coração,
pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária,
estando cortado, ou não, o cordão umbilical e estando, ou não, desprendida da placenta. Cada
produto de um nascimento que reúna essas condições se considera como uma criança viva.
No caso de gravidez múltipla, deve ser preenchida uma Declaração de Nascido Vivo - DN
para cada produto da gestação, ou seja, para cada nascido vivo.
O SINASC utiliza como documento de entrada do sistema a Declaração de Nascido
Vivo - DN, padronizada em todo o País. As informações contidas na DN coletadas junto aos
hospitais são criticadas, classificadas segundo critérios de risco e enviadas à Unidade de
Saúde para busca e acompanhamento, de acordo com o local de residência da criança.
Procede-se ainda a codificação, digitação, crítica, análise e divulgação dos dados municipais.
As informações do período 2009 a 2014 serão apresentadas nas tabelas seguintes,
conforme mostram de modo sintético, que os partos domiciliares e em estabelecimentos não
hospitalares vêm crescendo nos últimos anos, seguindo tendência nacional, e que os
nascimentos entre o sexo masculino têm sido maiores que entre o sexo feminino.

Tabela 18 – Nascidos Vivos, Segundo Local de Nascimento – Blumenau, 2009 – 2014.
2009

2010

2011

2012

2013

2014
TOTAL

LOCAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

HOSPITAL

4054

99,5

4052

99,56

4210

99,72

4377

99,49

4256

99,73

4464

99,65

25413

OUTRO EST
SAUDE

1

0,02

1

0,02

1

0,02

8

0,18

1

0,02

2

0,04

14

DOMICILIO

17

0,41

13

0,32

10

0,23

13

0,29

11

0,25

13

0,29

77

OUTRO

3

0,07

0

0,0

1

0,02

2

0,04

0

0,0

1

0,02

7

Fonte: MS, DATASUS /2014.
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Tabela 19 - Nascidos Vivos, Segundo Sexo, Blumenau – 2009 – 2014.
LOCAL
MASCULINO
FEMININO

2009
Nº
%
2122 52,07
1953 47,93

2010
Nº
%
2079 51,13
1987 48,87

2011
Nº
%
2148 50,88
2074 49,12

2012
Nº
%
2248 51,07
2152 48,03

2013
Nº
%
2154 50,41
2113 49,41

2014
Nº
%
2269 50,65
2210 49,34

Fonte: MS, DATASUS/ 2014.

A partir da tabela que segue percebe-se que o percentual de crianças nascidas com
baixo peso (menos de 2.500 g) e muito baixo peso (abaixo das 1.500g) oscilou entre 7,6% e
8,3%, apresentando pequena redução em relação à variação do sexênio anterior (7,8% e
9,5%).
Tabela 20 - Nascidos Vivos, Segundo Peso ao Nascer.
PESO AO
NASCER
Menos de
500g
500 a 999g
1000 a 1499g
1500 a 2499g
2500 a 2999g
3000 a 3999
g
4000g a mais

Nº
1

2009
%
0,02

Nº
1

2010
%
0,02

Nº
4

2011
%
0,09

Nº
1

2012
%
0,02

2013
Nº
4

2014
Nº
2

18
33
258
859
2647

0,44
0,81
6,33
21,33
64,96

15
30
292
893
2597

0,37
0,74
7,18
21,96
63,87

19
22
289
910
2700

0,45
0,54
6,85
21,55
63,95

19
41
298
870
2882

0,45
0,93
6,77
19,77
65,50

23
26
305
829
2794

24
27
288
888
2952

249

6,11

238

5,85

278

6,58

289

6,57

287

309

Fonte: MS, DATASUS/2014.

Em relação à prematuridade, ou seja, nascimentos ocorridos antes de se terem
completado 37 semanas de gestação, observou-se que esta oscilou entre 9,4% e 11,4%, o que
significou um aumento em relação ao quadriênio anterior (7,4% e 10,5%):

Tabela 21 - Nascidos Vivos Segundo a Duração da Gestação, 2009 a 2014.
Duração da
Gestação
< de 22 sem
22 a 27 sem
28 a 31 sem
32 a 36 sem
37 a 41 sem
42 a >

2009
Nº
0
15
45
323
3670
22

%
0,00
0,37
1,1
7,93
90,03
0,54

2010
Nº
2
21
39
381
3606
13

2011

%
0,05
0,52
0,96
9,37
88,69
0,42

Nº
3
15
33
388
3643
90

%
0,07
0,36
0,78
9,19
86,29
3,31

2012
Nº
1
16
46
440
3797
99

%
0,02
0,36
1,05
10,0
86,30
2,27

2013
Nº
1
17
53
417
3667
105

%
0,02
0,37
1,10
9,39
85,2
3,32

2014
Nº
0
22
48
396
3967
47

%
0,0
1,06
9,42
88,4
1,4

Fonte: MS, DATASUS/2014

Um dos indicadores que vem se tornando preocupante é o número de partos
cesáreos. Se em 2001 estava em torno dos 48%, em 2011 chegou a 65%, apresentando leve
queda em 2012 (62%). Apesar da cobertura de pré-natal apresentar bons índices no
Município, observou-se que o percentual de mulheres com 04(quatro) ou mais consultas teve
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leve queda em relação ao quadriênio anterior, no qual 97% haviam realizado, passando a uma
média de 95% das mulheres com esta mesma cobertura no sexênio 2009-2014.

Tabela 22 - Nascidos Vivos Segundo Tipo de Parto, 2009 a 2014.
TIPO DE PARTO
Vaginal
Cesárea
Nº
%
Nº
%
1483 36,43
2592
63,57
1427 36,39
2639
63,61
1583 35,07
2684
64,93
1660 37,73
2740
62,67
1532 35,89
2736
64,11
1622 36,20
2858
63,79

ANO DE
NASCIMENTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Fonte: MS, DATASUS/ 2014.

Tabela 23 - Nascidos Vivos Segundo Número de Consultas em Pré-Natal, 2009 a 2014.
2009
NÚMERO DE
CONSULTAS

Nenhuma
1-3 consultas
4-6 consultas
7e+

Nº
20
154
1099
2802

%
0,49
3,78
26,97
68,76

2010
Nº
27
179
871
297
7

2011

%
0,66
4,40
21,42
73,25

Nº
37
158
1036
2974

%
0,08
3,74
24,54
70,84

2012
Nº
24
162
1182
3024

%
0,55
3,68
28,86
68,91

2013
Nº
34
186
1224
3024

%
0,06
3,86
30,10
68,91

2014
Nº
27
164
999
3289

%
0,66
3,69
28,02
70,10

Fonte: MS, DATASUS/ 2014.

Em relação à idade da mãe, entre os 20 e os 34 anos concentram-se a maior parte dos
nascimentos (73,71%). Com relação às gestantes adolescentes observou-se que no quadriênio
anterior as gestantes adolescentes variaram entre 11% a 14 % do total de gestantes, e neste
último quadriênio o percentual oscilou entre 12 e 14%, não havendo alteração significativa.

Em relação à distribuição de Nascidos Vivos segundo anos de escolaridade da mãe,
a maior incidência de nascimentos ocorreu entre mães que apresentavam 8 a 12 anos de vida
escolar.

Tabela 24 – Nascidos Vivos Segundo Idade da Mãe, 2009 a 2014.
IDADE DA
MAE
10 A 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 A 29 anos
30 a 34 anos

2009
Nº
19
529
965
1155
832

%
047
12,98
23,68
28,34
20,42

2010
Nº
20
555
928
1115
875

%
0,49
13,65
22,08
27,42
21,54

2011
Nº
17
518
1040
1140
920

%
0,40
12,27
24,63
27,0
21,79

2012
Nº
20
533
1074
1009
1070

%
0,45
12,11
24,41
24,96
24,32

2013
Nº
14
505
998
1110
1002

%
0,39
12,10
23,75
24,97
23,51

2014
Nº
12
508
1014
1152
1152

%
0,32
12,2
22,0
25,21
25,21
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35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos

447
123
5

10,97
3,02
0,12

448
121
4

11,02
2,98
0,10

472
110
5

11,18
2,61
0,12

479
111
14

10,89
2,52
0,32

523
109
6

13,43
2,59
0,14

550
120
8

13,75
3,00
0,16

Fonte: MS, DATASUS/ 2014.
.

Tabela 25 – Nascidos Vivos Segundo Instrução da Mãe, 2009 a 2014.
ANOS DA
INSTRUÇÃO
DA MÃE

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nenhuma
1-3 anos
4-7anos
8-11 anos
12 e mais
Não informa
Ignorado

3
130
859
1700
1382
1
0

0,07
3,19
21,07
41,72
33,93
0,02
0,0

3
191
761
1699
1409
0
3

0,07
4,69
18,71
41,13
34,69
0,0
0,7

7
166
975
1884
1210
0
2

0,10
3,93
23,09
44,13
28,65
0,0
0,4

5
128
1206
4884
1175
2
0

0,11
2,9
27,42
42,81
26,72
0,04
0,0

3
63
646
2396
1156
0
4

0,07
1,7
16,71
51,02
27,53
0,00
0,8

3
15
303
2840
1319
0
0

0,07
2,10
8,01
55,82
33,21
0,00
0,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: MS, DATASUS/ 2014.
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b) Mortalidade Geral

O Coeficiente de Mortalidade Geral - CMG é calculado pelo Sistema de Informação
Sobre Mortalidade, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 1975 e produto da unificação
de mais de quarenta modelos de instrumentos utilizados, ao longo dos anos, para coletar
dados sobre mortalidade no país. Através do SIM, a Vigilância Epidemiológica do Município
procede à codificação das causas básicas de morte, digitação, critica análise e divulgação dos
dados municipais e investigação da morte de mulheres em idade fértil.
O CMG é altamente influenciado pela composição etária da população, isto é,
populações mais jovens provavelmente terão coeficientes mais baixos do que populações
mais velhas, típicas de países desenvolvidos e com bom nível de saúde.
Talvez a maior utilidade deste indicador seja para estimativa de óbitos esperados. O
CMG costuma variar de 06 a 11 por 1.000 habitantes, mesmo nas áreas mais desenvolvidas.
Em Blumenau, nos últimos 15 anos este coeficiente ficou em torno de 05 por 1.000
habitantes.

c) Mortalidade Proporcional por Faixa Etária

Expressa a tendência da mortalidade por grupo etário. Observou-se que, em
Blumenau, os percentuais nos grupos etários de "menor de 1 ano" e "20 a 49 anos"
apresentaram um declínio no período estudado, enquanto os grupos "1 a 4 anos" e "5 a 19
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anos" apresentaram uma oscilação pequena, resultando num aumento da mortalidade no
grupo de 50 anos e mais.
A Mortalidade proporcional de maiores de 50 anos é utilizada para avaliar a situação
de saúde. Quanto maior a proporção de óbitos nessa faixa etária, melhor o nível de saúde.
Pode-se

observar

na

tabela

abaixo

que

o

indicador

vem

melhorando

significativamente no Município na última década.

Tabela 26 – Mortalidade Proporcional por Faixa Etária, Blumenau - 2009 a 2014.

Ano do Óbito
2019
2010
2011
2012
2013
2014

< 1 ano
2,66
2,45
2,59
3,16
2,33
2,81

01 a 4
0,19
0,36
0,41
0,24
0,43
0,39

FAIXA ETÁRIA
05 a 19 20 – 49
0,55
3,26
0,59
3,38
0,78
2,95
0,56
2,68
0,57
2,50
0,49
2,56

50 a mais
10,81
10,73
10,98
11,17
11,41
11,49

Fonte: MS, DATASUS/ 2014

d) Mortalidade Infantil

O Coeficiente de Mortalidade Infantil - CMI mede o risco de um nascido vivo
morrer antes de completar 01 ano. A morte de menores de 01 ano é diretamente influenciada
por condições de saneamento, nutrição, imunização, educação, assistência pré-natal, ao parto
e ao recém-nascido.
Por definição, a Mortalidade Infantil é composta de duas partes: CMN – Mortalidade
Neonatal (óbitos até 27 dias) e CMPN – Pós-neonatal (óbitos de 28 dias até 1 ano). Esta
definição se deve a observação de que, até 28 dias, predominam as chamadas anomalias
congênitas e causas perinatais, relacionadas a problemas que estão associados à assistência
pré-natal, ao parto e pós-parto (vagas de berçário e UTI pediátrica, se necessário), enquanto
que a Mortalidade Infantil Tardia depende, fundamentalmente de causas ligadas a fatores
ambientais (alimentação, cuidados familiares) e assistência ambulatorial.
Em Blumenau o CMI teve um decréscimo sensível nos anos de 2005 e 2006 e um
incremento súbito em 2007, que se deve em grande parte a óbitos ocorridos no período
neonatal. A partir de 2010 o índice de mortalidade pós-neonatal decresce, voltando a subir em
2012. A mortalidade neonatal apresenta crescimento contínuo a partir de 2005.
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Tabela 27 – Mortalidade Infantil por Componente, Blumenau - 2009 a 2014.
ANO DE ÓBITO

MORTALIDADE
INFANTIL

MORTALIDADE
NEONATAL

MORTALIDADE
POS – NEONATAL

2009

11,04

7,12

3,92

2010

10,08

7,63

2,45

2011

10,42

8,53

1,89

2012

11,81

9,09

2,72

2013

8,43

5,85

2,57

2014

10,49

8,48

2,00

Fonte: DATASUS - SIM /2014

e) Mortalidade Materna

Segundo a Organização Mundial de Saúde, morte materna é todo falecimento
causado por problemas relacionados à gravidez ou ao parto ou ocorrido até 42 dias depois. A
OMS considera aceitável o índice de 20 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos;
entre 20 e 49 mortes, o índice é considerado médio; entre 50 e 149 mortes, o número é alto e,
acima de 150, muito alto.
No Brasil, a taxa oficial de mortalidade materna é de 75 mortes de mulheres para
cada 100 mil nascidos vivos. Mas, sabe-se que esse número não reflete a realidade, pois nem
todas as mortes são registradas como tendo causas relacionadas à gravidez ou ao parto.
Segundo o critério usado pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o
número real de mortes no Brasil é o triplo do oficialmente registrado.
A tabela que segue apresenta o número de mortes maternas registradas no Município
no último quadriênio.

Tabela 28 – Mortalidade Materna Segundo Categoria CID10, Blumenau - 2009 a 2014.
CATEGORIA
CID 10

Gravidez
ectópica
Eclampsia
Morte
Obstétrica
de causa NE
Outras
doenças da
mãe que
complicam
Parto e
Puerpério

2009
Nº
%

2010
Nº
%

2011
Nº

%

0

0,0

0

0,00

1

0
0

0,00
0,00

1
0

33,33
0,00

0

0,00

2

66,66

TOTAL

2012
Nº
%

2013
Nº
%

33,33

0

0,00

0

0,00

2014
N
%
º
0
0,00

0
0

0,00
0,00

0
1

0,00
33,33

0
0

0,00
0,00

0
2

0,00
66,66

1
3

2

66,66

0

0,00

1

33,33

2

66,66

7

Fonte: DATASUS - SIM /2014
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f) Mortalidade Proporcional por Causas

Observa-se que as doenças do aparelho circulatório vêm apresentando redução no
Município, enquanto as neoplasias apresentaram discreta oscilação, sendo estas às duas
causas responsáveis por mais de 40% do total de óbitos, conforme transição epidemiológica
que acompanha o aumento da longevidade. As doenças infecciosas vêm apresentando
redução discreta nos dois últimos quadriênios.
Os óbitos por doenças endócrinas nutricionais e metabólicas vêm apresentando
crescimento progressivo e os óbitos por causas externas permanecem com tendência
ascendente, principalmente devido aos acidentes de trânsito e homicídios. Estas mortes estão
relacionadas ao fenômeno de urbanização que atrai, contínua e desordenadamente, famílias
de outras regiões do Estado e do País, gerando desemprego, pobreza, tensão e violência.
Assumem maior importância por atingirem indivíduos na fase produtiva da vida.
Os óbitos por causas mal definidas ainda apresentam índices que refletem as
desigualdades no acesso aos serviços de saúde e a necessidade de qualificação dos processos
de registro de dados pelos responsáveis pelo preenchimento da Declaração do Óbito,
demonstrando o quanto os indicadores específicos por causas podem estar sendo afetados em
função da qualidade dos dados.

6.5.5. Doenças ou Agravos de Notificação Compulsória

As principais doenças de notificação compulsória que permanecem em alta estão na
incidência dos casos das Hepatites Virais, com aumento expressivo destas últimas em 2012,
salientando-se que os tipos B e C podem cronificar e apresentar complicações graves, com
tratamento desconfortável e oneroso. Na contrapartida os casos de Dengue, que foram
expressivos em 2010, 2011e 2012 não apresentaram casos em 2013 e 2014.
Tabela 29 – Doenças de Notificação Compulsória, Blumenau - 2009 a 2014.
DOENÇAS
HEPATITE

2009
N
83

2010
N
63

2011
N
90

2012
N
125

2013
N
87

2014
N
76

TUBERCULOSE

92

100

102

102

115

95

MENINGITE

90

75

74

65

108

102

HANSENIASE

13

7

10

8

10

9

LEPTOSPIROSE

1

18

49

3

12

16

75

DOENÇA EXANTEMÁTICA

0

0

1

1

0

0

DOENÇA DE CHAGAS

0

0

0

0

0

0

FEBRE MACULOSA

6

4

9

8

0

0

DENGUE

3

10

13

1

0

0

LEISCHMANIOSE TEGUMENTAR

0

5

1

1

1

3

0

2

0

0

0

0

AMERICANA
HANTAVIROSE

Fonte: DATASUS – SIINAN/2014

a) Cobertura Vacinal
Em relação à cobertura vacinal observa-se que a cobertura das vacinas BCG,
Rotavírus Humano, Penta, Tríplice viral D1 apresentaram tendência ascendente no índice de
cobertura. As vacinas para Hepatite B, Pneumocócica 10V, Poliomielite e Tetra mostraram
índices de cobertura que oscilaram ao longo dos anos apontados. Já as vacinas Penta e
Tríplice Viral apresentaram tendência ascendente.

Tabela 30 – Coberturas Vacinais por Ano Segundo Imunobiológicos, Blumenau - 2008 a
2013.

Fonte: DATASUS/2013
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b) Indicadores de Transição do Pacto pela Vida, COAP e SISPACTO

Entre os avanços alcançados com o processo de constituição do Sistema Único de
Saúde está o processo de descentralização da gestão e os novos paradigmas sobre sua
organização e funcionamento. Neste sentido, a publicação do Decreto n° 7.508, de 28 de
junho de 2011, inaugura um novo ciclo de Gestão no SUS, com o aprimoramento dos
processos e práticas inerentes, a ao regulamentar aspectos da Lei n° 8.080, de 19 de setembro
de 1990, no tocante ao planejamento da saúde, à assistência a saúde, à articulação Inter
federativa e à regionalização.
Assim, a resolução CIT nº 04 em 19 de julho de 2012, regulamenta a transição entre
os processos operacionais do Pacto pela Saúde e a sistemática do Contrato Organizativo da
Ação Pública da Saúde (COAP), um acordo de colaboração firmado entre entes federativos,
cujo objetivo é a organização e a integração das ações e dos serviços, durante certo período,
em uma Região de Saúde, apontando as pactuações referentes às responsabilidades
individuais e solidárias dos entes federativos com relação a estas ações e serviços, os
indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos
financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e
demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
O COAP define que todo o ente federado, quer tenham ou não assinado o Termo de
Compromisso de Gestão, passam a assumir as responsabilidades sanitárias expressas na
Resolução e que traduzem exatamente o conteúdo do antigo Termo de Compromisso de
Gestão. Esta resolução também definiu que as ações para o cumprimento das
responsabilidades sanitárias devem estar expressas na Programação Anual de Saúde de cada
ente federado e vinculadas às diretrizes e aos objetivos dos respectivos Planos de Saúde.
Os entes signatários do COAP assumem, conjuntamente, o compromisso de
organizar de maneira compartilhada as ações e os serviços de Saúde na região de Saúde,
respeitada as autonomias federativas, e com a finalidade de garantir a integralidade da
assistência conforme preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS), com foco no cidadão.
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Abaixo apresentamos os indicadores do SISPACTO/2016:
Esperado

INDICADORES

Meta
2016

Result.
2014

Result.
2015

Cobertura populacional estimada pelas equipes de
atenção
Proporção de internações por condições sensíveis à
Atenção Básica (ICSAB)
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do
Programa Bolsa Família.

▲

100,0

96,54

99,07

▼

26,0

26,27

26,91

▲

60%

49,93

56,44

Cobertura populacional estimada pelas equipes
básicas de Saúde Bucal
Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada.

▲

51%

50,15

50,42

▲

9

8,96

8,41

Proporção de exodontias em relação aos
procedimentos.

▼

4

3,35

4,47

Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e
em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.

6.5.6. Dados de Produção – Procedimentos de Saúde

Em relação aos procedimentos informados pelas unidades é possível perceber um
aumento significativo nos últimos anos, atribuindo esta alteração a medida de sensibilização
junto às unidades de saúde quanto à importância do repasse correto dessas informações. É
importante destacar a necessidade de aumento no teto financeiro estabelecido pelo Ministério
da Saúde para a produção ambulatorial, uma vez que o repasse não cobre a produção atual,
havendo ampla necessidade do aporte por meio de recursos próprios.
É importante também esclarecer que a Secretaria Municipal de Saúde segue
buscando, através de árduo trabalho, o fortalecimento do setor de Atenção Básica, visando
melhorar como um todo à qualidade de vida e de saúde da população.

Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo
adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política da

INDICADORES
NR.

7.U

Razão de procedimentos ambulatoriais de
média complexidade e população residente

Esperado

atenção especializada (Objetivo 1.2).

▲

Meta
2016

3

Result. 2014

1,75

Result..2015

2,25

78

8.U

Razão de internações clínico-cirúrgicas de
média complexidade e população residente

▲

4

3,51

3,69

9.E

Razão de procedimentos ambulatoriais de alta
complexidade e população residente

▲

8,5

6,21

7,59

10.E

Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta
complexidade na população residente.

▲

7

5,84

6,33

11.E

Proporção de serviços hospitalares
com contrato de metas firmado.

▲

100,00

100

100

Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e
adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes

NR.

INDICADORES

Número de unidades de saúde com serviço de notificação
12.U de violência doméstica, sexual e outras violências
implantado.
Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente
13.E

Esperado

de atenção.

Meta 2016 Result. 2014 Result. 2015

▲

42

76

35

▲

50%

57,86

48,21

Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do
14.E miocárdio (IAM).

▼

5,60%

11,45

5,79

Proporção de óbitos, em menores de 15 anos, nas
15.E Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

▼

13%

9,48

13,31

Cobertura do serviço de Atendimento Móvel de Urgência
16.E (SAMU 192).

▲

100%

100

100

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e
implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior
vulnerabilidade.

Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno
do Câncer de Mama e do Colo de útero (Objetivo 3.1).

NR.

Esperado

79

INDICADORES

Meta 2016

Result.
2014

Result.
2015

0,58

0,25

0,57

18.U

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em
mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na ▲▲
mesma faixa etária.

0,31

0,43

0,29

19.U

Razão de exames de mamografia de rastreamento
realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população
da mesma faixa etária.

▲▲

Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso,

NR.

INDICADORES

Esperado

acolhimento e resolutividade (Objetivo 3.2).

Meta 2016 Result. 2014 Result. 2015

20.U

Proporção de parto normal

▲

46,50%

36,22

46,07

21.U

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais
consultas de pré-natal

▲

77%

73,4

76,69

22.U

Número de testes de sífilis por gestante

▲

2

2,03

2,1

23.U

Número de óbitos maternos em determinado período e ▼
local de residência

1

1

1

24.U

Taxa de mortalidade infantil

▼

7%

10,04

10,19

25.U

Proporção de óbitos infantis e fetais investigados

▲

95%

86,76

87,5

26.U

Proporção de óbitos maternos investigados

▲

100%

100

100

27.U

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) ▲
investigados
Número de casos novos de sífilis congênita em
▼
menores de um ano de idade

98%

95,7

92,45

5

3

4

28.U

Diretriz 4 - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no Enfrentamento da
dependência de crack e outras drogas.
Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada
com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais (Objetivo 4.1).

NR.
INDICADORES

29.E

Esperado

80

Meta 2016

Result.
2014

Result.
2015

89

90

89

Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). ▲

Diretriz 5 - Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de
doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de
promoção e prevenção.

Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas

NR.

30.U

Esperado

mediante qualificação da gestão e das redes de atenção (Objetivo 5.1).
Meta
2016

Result.
2014

Result.
2015

▼

500

490

463

INDICADORES

Taxa de mortalidade prematura (de 30-69 anos) por
Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT
(Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e
doenças respiratórias crônicas)
Total de Óbitos Prematuros Valor Absoluto

Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de
promoção e vigilância em saúde.

NR.

35.U
36.U

INDICADORES

Esperado

Fortalecer a promoção e vigilância em saúde (Objetivo 7.1 ).
Meta 2016

Result.
2014

Result.
2015

Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da
Criança com coberturas vacinais alcançadas
▲
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar ▲
bacilífera.

95%
85%

95,6
35,71

100
42,61

37.U

Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos
novos de tuberculose.

▲

100%

97,73

99,13

38.U

Proporção de registro de óbitos com causa básica definida. ▼

93%

97,51

103,64

39.U

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória
imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação ▲

98%

100

96,23

1

1

1

40.U

Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos ▲
relacionados ao trabalho notificados

81

Percentual de municípios que executam as ações de
vigilância sanitária considerada necessária a todos os
municípios

▲

100

N/A

Meta 2016

Result.
2014

Result.
2015

▼

0

0

1

Proporção de pacientes HIV+ com 1º CD4
inferior a 200cel/mm3

▼

38

N/A

N/A

44.E

Número de testes sorológicos anti-HCV realizados

▲

6.381

N/A

N/A

45.E

Proporção de cura de casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos das coortes

▲

80%

100

75

Proporção de contatos intradomiciliares de
casos novos de hanseníase examinados

▲

100%

71,43

100

▼

0

0

0

Meta 2016

Result.
2014

Result.
2015

NR.

42.U
43.E

46.E
47.E

NR.

INDICADORES

Esperado

NA

Número de casos novos de aids em menores de 5 anos

Número absoluto de óbitos por leishmaniose visceral

INDICADORES

Esperado

41.U

48.E

Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação
antirrábica canina

▲

NA

N/A

N/A

49.E

Proporção de escolares examinados para o tracoma nos
municípios prioritários

▲

NA

0

0

▼

NA

N/A

N/A

50.E

Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária

51.E

Número absoluto de óbitos por dengue

▼

0

0

0

52.E

Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de
visitas domiciliares para controle da dengue
▲

100%

100

100

100%

100

100

53.U

Proporção de análises realizadas em amostras de água para
consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, ▲
cloro residual livre e turbidez

Diretriz 11 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e
democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde.

Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS(Objetivo 11.1).

NR.

57.E

58.E

INDICADORES

Esperado

82

Proporção de ações de educação permanente implementadas ▲
e/ou realizadas
Proporção de novos e/ou ampliação de Programas de
Residência em de Medicina de Família e Comunidade e da
Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da ▲
Família/Saúde Coletiva

Meta 2016

Result.
2014

Result.
2015

75%

50

70

1

1

1

59.E

Proporção de novos e/ou ampliação de Programas de
Residência médica em psiquiatria e multiprofissional em
saúde mental

▲

0

0

0

60.E

Número de pontos do Telessaúde Brasil Redes implantados ▲

72

43

60

6.5.7. Gestão de Saúde – Planejamento

A área responsável pelo planejamento da Semus está vinculada à de captação de
recursos, constituindo a Gerência de Planejamento e Captação de Recursos. A junção das
duas áreas deu-se com vistas à integração da captação de recursos às ações do planejamento.
Em relação ao planejamento, a Gerência é responsável pela coordenação e
elaboração, em conjunto com áreas técnicas da Semus, dos seus instrumentos básicos e a
assessoria à formulação e o monitoramento da execução do Plano Municipal de Saúde,
fornecendo suporte técnico.
Em relação à captação de recursos o foco da área tem sido à busca de oportunidades
de financiamento para as ações e a divulgação destas informações às áreas técnicas da Semus,
bem como o apoio à elaboração de projetos e ao seu cadastramento no SICONV (Sistema de
Convênios do Ministério do Planejamento) e Sistema do Fundo Nacional de Saúde.
A Gerência responde também pelo fornecimento de dados ao Fundo Municipal de
Saúde, relativo à elaboração de orçamentos, visando à inclusão das contrapartidas de
convênios federais e a previsão dos recursos federais.

6.5.8. Ação Intersetorial

Atualmente, a Semus tem ações em parceria com a Semudes, no âmbito da
participação e articulação com as seguintes instâncias:
1. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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2. Conselhos Tutelares
3. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
4. Conselho Municipal do Idoso
5. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
6. Conselho Municipal de Assistência Social
7. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA
8. Com a Semed, a SEMUS atua intersetorialmente nas seguintes ações:
• Matriciamento em Saúde Mental;
• Semana de Saúde na Escola;
• Programa de Saúde na Escola – PSE.
Junto ao PROPET Saúde / FURB, a Semus é parceira na integração e articulação do
Ensino (FURB) e Serviço (Semus), estando aprovado Projeto no valor de R$ 1.200.000,00.

6.5.9. Financiamento – Sistema Municipal de Saúde

Os recursos financeiros para atender o Sistema Municipal de Saúde são advindos dos
entes federados (Municipal, Estadual e Federal), contemplando os blocos de financiamento
instituídos pela Portaria nº 0204/SAS/MS, de 29/01/2007 que Regulamenta o financiamento e
a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos
de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.
A execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde obedece aos
preceitos legais, cumprindo adequadamente as normas instituídas pela Lei nº 4.320 de
17/03/1964, bem como a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, com fiscalização e
acompanhamento permanente do Controle Social, através do Conselho Municipal de Saúde,
compreendendo o planejamento das aplicações dos recursos da saúde inseridas no PPA Plano Plurianual – LDO - Lei de Diretrizes orçamentária e LOA - Lei Orçamentária Anual.
Todas as ações e serviços públicos de saúde do município são efetivados através do
Fundo Municipal de Saúde, ou seja, 100% dos recursos destinados à saúde pública são
aplicados através do referido Fundo.
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6.6. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Controle Social na Saúde, amparado na Lei 8142/1990, é exercido por meio dos
Conselhos de Saúde pelas Conferências nas três esferas da gestão governamental.
O Conselho Municipal de Saúde de Blumenau - CMS foi criado através da Lei
Complementar Municipal nº 25 de 19 de Dezembro de 1991, como órgão colegiado de
caráter deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde. Reger-se-á pelas disposições
previstas nas Leis federais nº 8.080 e 8.142, de 19/09/1990 e 28/12/1990, respectivamente,
pela Lei Complementar nº 883, de 01/03/2013 e suas alterações.
Constitui objetivo primordial do Conselho a formulação e deliberação das
estratégias e controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros, em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de
Saúde – SUS, cujas decisões serão homologadas pelo Prefeito Municipal.
O CMS compõe-se por representantes do governo, dos usuários, dos profissionais
de saúde e dos prestadores de serviços. O segmento dos usuários deve ser paritário com os
demais segmentos. Isso quer dizer que 50% dos integrantes do Conselho de Saúde são
representantes de usuários, 25% representam profissionais de saúde e 25% são representantes
de gestores e prestadores de serviço de forma igualitária.
O Conselho Municipal de Saúde exercerá suas atribuições mediante o
funcionamento do Plenário, que, poderá instalar comissões internas paritárias, de caráter
permanente ou temporário, bem como outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho
para ações transitórias que se fizerem necessários.

6.7. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO

6.7.1. Marcos Legais

Para contextualizar os marcos legais que fundamentam a educação brasileira em
nível Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal, faz-se necessário primeiramente
apresentar a disposição legal no art. 227 da Constituição Federal de 1988, que dispõe:

[...] a família, a sociedade e o Estado são corresponsáveis por assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
bem como por resguardá-los de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A referida Emenda Constitucional alterou também o inciso I, do art. 208 da
Constituição Federal, que estabelece como dever do Estado com a educação, a garantia de
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua
oferta para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, tornando-se obrigatório a
partir de 2016, nos termos do Plano Nacional de Educação, com o apoio técnico e financeiro
da União.
A LDBEN, em seu Art. 32 estabelece a duração de nove anos para o ensino
fundamental, iniciando-se aos seis anos de idade, reafirmando o princípio da obrigatoriedade
e gratuidade da escola pública.
A Constituição Federal dispõe ainda, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios organizem em forma de colaboração, seus sistemas de ensino com vistas a
assegurar a universalização da escolarização obrigatória. Dessa forma, a União organizará o
sistema nacional de ensino e aplicará, anualmente, nunca menos de 18% da receita resultante
de impostos. Já, os Estados e o Distrito Federal, devem prioritariamente atuar no ensino
fundamental e médio, aplicando anualmente, no mínimo 25% da receita resultante de
impostos. Aos Municípios compete atuar prioritariamente na educação infantil e no ensino
fundamental, aplicando igualmente 25% ao ano, da receita resultante de impostos.
Segundo previsão constitucional, a distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à
universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional
de Educação. No entanto, para que isso se efetive é essencial o fortalecimento e apoio entre
os entes federados.

6.7.2. Educação Básica

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, constantemente tem
sofrido alterações que perpassam as etapas e modalidades. Destaca-se a mudança relevante
em relação à idade de ingresso no ensino fundamental, introduzida pela Lei nº 11.114/2005.
Outra mudança significativa é a duração do ensino fundamental, ampliado para nove anos,
conforme o disposto na Lei nº 11.274/2006.
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Com a vigência da Lei nº 12.796/2013, que altera o inciso I do art. 4º da LDBEN, a
Educação Básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, está organizada da forma:
a) Educação Infantil - compreende a creche que atende crianças de 0 a 3 anos de idade e
a pré-escola com crianças de 4 a 5 anos de idade.
b) Ensino Fundamental com duração de 9 anos e ingresso obrigatório a partir dos 6 anos.
c) Ensino Médio com duração mínima de 3 anos.
Portanto, ao interpretarmos a Lei, estamos cientes de que obrigatoriamente, todos
deverão cumprir a escolaridade, no mínimo, até o ensino médio.
Neste sentido o art. 6º da Emenda Constitucional nº 59, de 2009, dispõe que deverá
ser implementado progressivamente a alteração prevista na lei supracitada, tornando-se
obrigatório o seu cumprimento a partir do ano de 2016, nos termos do Plano Nacional de
Educação, com apoio técnico e financeiro da União. Essa Emenda Constitucional fortalece a
importância, o compromisso e a responsabilidade do Estado com a educação.
A Constituição Federal no art. 208, inciso I, alterado pela Emenda Constitucional nº
59, de 2009, estabelece que a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de
idade, inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade
própria.
As etapas da Educação Básica em Blumenau são ofertadas pelas redes públicas:
Municipal, Estadual, Federal e da Rede Privada. Estão assim organizadas:
a) Educação Infantil mantida pelo município e pela rede privada.
b) Ensino Fundamental mantido pelo município, estado e rede privada.
c) Ensino Médio mantido pelo estado, rede federal, rede privada.

As etapas e respectivas modalidades têm previsão de idades próprias e
correspondem aos diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Nessa
perspectiva é central trabalhar na garantia das expectativas de aprendizagem na idade
correspondente ao percurso formativo.
Cada uma das etapas da Educação Básica possui objetivos próprios e formas de
organização diversas que podem corresponder a uma ou mais das modalidades de ensino:
Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação Indígena,
Educação Quilombola, Educação Profissional e Tecnológica e Educação a Distância.
Na educação básica é necessário considerar a inseparabilidade das dimensões do
educar e do cuidar.
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Constata-se mediante o rol de legislações apresentadas a ênfase dada a
obrigatoriedade da educação básica, considerada primeiro nível da educação escolar
brasileira.

6.7.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 no art. 11, inciso V, estabelece
que os Municípios incumbir-se-ão de:
(...) V – oferecer a educação infantil em creches e préescolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de
sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados
pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino; (...)

Desta forma, a rede municipal de ensino está organizada em:

a)

Educação Infantil – 78 Centros de Educação Infantil e 15 entidades conveniadas
Creche 0 a 3 anos
Pré-escola 4 a 5 anos

b)

Ensino Fundamental - 50 Escolas Básicas Municipais
Anos iniciais – 6 a 10 anos de idade – 5 anos de duração
Anos finais – 11 a 14 anos de idade – 4 anos de duração

A tabela abaixo apresenta a identificação, endereço, e número de alunos atendidos em todos
os Centros de Educação Infantil de Blumenau.
Tabela 31 - Centros de Educação Infantil, endereço e número de alunos atendidos.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
CEI Alberto Stein
CEI Alwin Knaesel
CEI Anilda Batista Schmitt
CEI Anton Max Artur Spranger
CEI Antonio José Curtipassi
CEI Arno Bernardes
CEI Augusto Koester
CEI Bertha Müller
CEI Brandina Büerger
CEI Bruno Schreiber
CEI Carlos Rohweder

ENDEREÇOS
Maria Bugmann, 88
Godo Deeke, 160
Francisco Vahldieck, 1.076
Walter Wacholz, 55
Araranguá, 678
Paula Hoeltgebaun,88
Theodoro Holtrup,718
Maria Larsen, 22
Paulo Eberhard, 346
Ernestine Ehrhardt, 157
Ricardo Georg, 1.999

Nº
BAIRRO
Alunos
Velha
178
Itoupava Central
71
Fortaleza
277
Testo Salto
288
Garcia
207
Fortaleza
198
Vila Nova
118
Salto do Norte
63
Valparaiso
79
Progresso
123
Itoupava Central 168
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

CEI Cilly Jensen
CEI Daniel Bressanini
CEI Dario João Vieira
CEI Dr. Arão Rebello
CEI Dr. Wilson Gomes Santiago
CEI Edgar Sasse
CEI Elisa Hort
CEI Emília Piske
CEI Emma Tribess
CEI Erica Braun
CEI Erwin Pasold
CEI Evalino Roth
CEI Franz Volles
CEI Frei Odorico Durieux
CEI Frei Silvério Weber
CEI Frieda Zadrozny
CEI Heinrich Reif
CEI Hercília Krug
CEI Herondina Helena da Silva
CEI Hilca Piazera Schnaider
CEI Ingo Wolfgang Hering
CEI Irmã Mª Christa Prüllage
CEI Irmgard Zoschke
CEI Johanna Conrad
CEI José Dickmann
CEI Leonardo Laurindo Terres
CEI Luiz Vargas
CEI Maike Andresen Deeke
CEI Manoel da Luz Rampelotti
CEI Manoela Reinert
CEI Maria Salete Strauch
CEI Marita Deeke Sasse
CEI Max Scheidemantel
CEI Monteiro Lobato
CEI Nazaré

47 CEI Olga Brehmer
48 CEI Osvaldo Deschamps

Dr. Pedro Zimmermann, 9.186
Nésio Antunes da Silva, 111
Independência,136
Franz Müller, 2113
Joinville, 622
Himalaia, s/n
Progresso, 3.915
Hermann Piske, 04
Hermann Tribess, 1.975
Catharina Braun, 151
Frida Kupas, s/n
Aquidabã, 94
Leôncio João Deschamps, 163
Prof. Jacob Ineichen, s/n
Rua Anhembi, 33
Da Glória, 459 (fundos)
Henrique Reif, 661
Rui Barbosa, 1.440
Uruguaiana, 50
Mariana Bronnemann, 353
Barbacena, 89
Fritz Bruch, s/n
Erich Belz, 161
Wolfgang Blank, 12
Bahia, 8.490
Frederico Jensen, 2.507
August Muller, 159
Elke Hansen, 107
Benjamin Constant, 736
Helmuth Sievert, 98
Waldir Medeiros, 213
Maria Balbina Zimmermann,56
Sd. Mario Luiz Bertolini, 142
José Reuter, 2.590
Dr. Pedro Zimmermann, 10.139

Itoupava Central
Nova Esperança
Valparaiso
Velha Grande
Vila Nova
Fortaleza Alta
Progresso
Fortaleza Alta
Tribess
Água Verde
Badenfurt
Escola Agrícola
Itoupava Central
Itoupavazinha
Testo Salto
Glória
Nova Esperança
Progresso
Ponta Aguda
Velha
Garcia
Itoupavazinha
Itoupava Central
Vila Itoupava
Passo Manso
Itoupavazinha
Garcia
Badenfurt
Escola Agrícola
Itoupava Norte
Água Verde
Escola Agrícola
Itoupava Norte
Velha Central
Itoupava Central

186
128
55
176
140
158
156
96
300
218
86
108
121
247
141
138
162
101
105
78
81
154
120
98
235
53
105
127
238
155
89
82
75
239
250

José Reuter, 128
Da Glória, 1.419

Velha Central
Glória

299
163
97
189
180
92
56
106
88
189
84
132
139
101
58
142
104

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

CEI Oswaldo Bürger
CEI Paulo Tallmann
CEI Paulo Zimmermann
CEI Pedro Kraus
CEI Prof. Adélio Carlini
CEI Prof. Anselmo A. Hillesheim
CEI Prof. Emiliano Stolf
CEI Prof. João Bertoldo Petry
CEI Prof. Paulo Freire
CEI Profª Andréa da Silva
CEI Profª Elzira Hornburg
CEI Profª Erna Anna Trapp
CEI Profª Evelina E Eichstaedt

Londrina,180
Barão de Capanema, 63
André Davi Meess Simão, 240
Marcelino Schneider, 34
Rua dos Trabalhadores, 44
Ari Santerri, 60
Da Glória, 754
José Reuter, s/n
Ernst Kaestner,223 – V.União
Armin Pagel,158
Johann G. H. Hadlich, 1725
Erwin Manske, 5.517
Prof. Max Humpl, 1613

Velha
Garcia
Fidelis
Vorstadt
Velha Grande
Salto do Norte
Glória
Velha Central
Itoupava Central
Itoupava Central
Passo Manso
Itoupava Rega
Salto do Norte

62
63
64
65

CEI Profª Lenyr Peiter Starke
CEI Profª Leonides Westarb
CEI Profª Maria Zimmermann
CEI Profª Marlise S. Theis

Acácio Bernardes, 74
Itajaí, 3.434
Henrique Watson,70
Quinze de Agosto,126

Itoup. Central
Vorstadt
Boa Vista
Fortaleza

157
194

66
67
68
69

CEI Profª Martinha Régis Moretto
CEI Profª Raquel Wisintainer Soares
CEI Profª Teresa R. S. de Araújo
CEI Profª Tereza A. E. Augsburger

Engenheiro Odebrecht, 961
Santa Maria, 2.314
Pastor Oswaldo Hesse, 1.143
Sergio Westrupp,113

Garcia
Progresso
Ribeirão Fresco
Salto do Norte

142
171
104
278
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70
71
72
73
74
75

CEI Ricardo Manske
CEI Robert Rudolph Barth
CEI Thiago Anzini
CEI Vereador Ewaldo Moritz
CEI Wally Serena Brandes
CEI Walter Rosemann

Hermann Kratz, 1.570
Carlos Duwe, 294
Joaquim Moser s/n
Santa Terezinha, 295
Valdemiro Dias, 88
Prof. Hermann Lange, 2.268

Pérola do Vale, 377
76 CEI Wilhelm Theodor Schürmann
Plátano, 233
77 EEI Adélia Cardoso/EBM Hella A.
78 EEI Iesa M.Waldrich/EBM Helena W. João Bisewski,100

Velha Grande
Itoupavazinha
Água Verde
Progresso
Passo Manso
Fidélis

69
181
191
136
102
85

Itoupava Central
Do Salto
Velha

219
88
62

Fonte: SEMED junho -2016

As tabelas abaixo apresentam o número de matrículas nas Creches Domiciliares e
Organizações Não Governamentais – ONG´s conveniadas com o Município de Blumenau.

Tabela 32 – Atendimento Creches Domiciliares.
CD´s

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Creche I Creche II Creche III

Beatriz Mendes Tribess
Esméria Schmitt Kraisch
Hilda Bertoldi
Jandira Muller Kraus
Magali Regina Hertel
Rosane Garcia
Sirley Terezinha Sartore Pastore
Terezinha da Luz Uliano
Virene Hemmer

2
2
2
4
4
8
5
4
2
33

Total

7
2
3
6
4
4
6
6
5
43
103

6
3
1
2
0
3
3
1
8
27

Pré I

Pré II

Pré III

0
0
1
1
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pré I

Pré II

Pré III

35
20
18
20
10
44
147

40
23
21
21
37
48
190
447

0
0
23
22
16
49
110

Total da
unidade

15
7
7
13
8
15
14
11
15
105

Fonte: SEMED – junho 2016

Tabela 33 - Atendimento Organizações Não Governamentais
ONG´s

1
2
3
4
5
6

Creche I Creche II Creche III

Associação Assistencial Lar Betânia
Associação Assistencial Lar Bethel
Associação Beneficente Arnold Hadlich
Centro de Educação Infantil Amiguinho Feliz
Centro de Educação Infantil I São João
União Cristã Assoc, Social e Educaional Bom Amigo
Total

11
13
10
10
20
0
64

14
32
11
15
29
0
101
305

32
18
15
18
17
40
140

Total da
unidade

132
106
98
106
129
181
752

Fonte: SEMED – junho 2016

A tabela abaixo apresenta a identificação, endereço, e número de alunos atendidos em
todas as Escolas Básicas Municipais de Blumenau.
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Tabela 34 - Escolas Básicas Municipais de Blumenau; número de alunos matriculados em
2016.
Nº

UNIDADES ESCOLARES

ENDEREÇOS - RUA

BAIRRO

Nº Alunos

1

EBM Alberto Stein

Rua General Osório, 1.785

Água Verde

1086

2

EBM Almirante Tamandaré

Rua Santa Fé, 66

Ponta Aguda

419

3

EBM Anita Garibaldi

Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5.900

Itoupava Central

1210

4

EBM Annemarie Techentin

Rua Johann G. H. Hadlich, s/n

Passo Manso

262

5

EBM Conselheiro Mafra

Rua Franz Müeller, 2.113

Velha Grande

756

Rua Dr. Pedro Zimmermann,
12.406

Itoupava
Central

387

6 EBM Duque de Caxias
7

EBM Felipe Schmidt

Rua Frederico Jensen, 3.139

Itoupavazinha

1088

8

EBM Francisco Lanser

Rua Alfredo Lanser, 133

Tribess

945

9

EBM General Lúcio Esteves

Rua Benjamin Constant, 630

Escola Agrícola

857

10 EBM Gustavo Richard

Rua Henrique Reif, 477

Fortaleza

363

11 EBM Henrique Alfarth

Rua Rui Barbosa, 1.616

Progresso

434

12 EBM Lauro Müller

Rua Heinrich Hemmer, 2.876

Badenfurt

533

13 EBM Leoberto Leal

Rua Johann Sachse, 2.602

Salto do Norte

1010

14 EBM Lore Sita Bollmann

Rua Walter Knaesel, s/n

Itoupava Central

408

15 EBM Machado de Assis
16 EBM Olga Rutzen

Rua Eng. Paul Werner, 1.334
Rua Frederico Jensen, 1.039

Itoupava Seca
Itoupavazinha

1570
298

17 EBM Pastor Faulhaber

Rua Pastor Oswaldo Hesse, 1.090

Ribeirão Fresco

178

18 EBM Patrícia Helena F. Pegorim

Rua Luiz Krutzsch, 474

Fortaleza

235

19 EBM Paulina Wagner

Rua Anna Felisbino, 125

Badenfurt

453

20 EBM Pedro I

Rua Dr. Pedro Zimmermann, 2.461

Itoupava Central

586

21 EBM Pedro II
22 EBM Prof. Fernando Ostermann

Rua Helmuth Goll, 579
Rua Otto Stutzer, 43

Progresso
Boa Vista

692
172

EBM Prof. Friedrich k.
23 Kemmelmeier

Rua Ricardo Georg, 2000

Itoupava Central

243

24 EBM Prof. João Joaquim Fronza

Rua Philipp Bauer, 1.391

Itoupavazinha

524

25 EBM Prof. Oscar Unbehaun

Rua Garopaba, 213

Água Verde

970

26 EBM Prof. Rodolfo Hollenweger Rua Profº Hermann Lange, 2.230

Fidélis

234

27 EBM Profª Adelaide Starke

Rua São Bernardo, 700

Itoupava Norte

600

28 EBM Profª Alice Thiele

Rua João Schetz, 273

Garcia

421

29 EBM Profª Helena M. N. Winckler

Rua João Bisewski, 100

Velha

50

Rua Plátano, 233
EEB Com. Arno Zadosny
Rua Oscar João Rausch, 100
Rua Aquidabá, 77

Salto
Garcia
Badenfurt
Escola Agrícola

209
150
133
248

30
31
32
33

EBM Profª Hella Altenburg
EBM Profª Julia Strzalkowska
EBM Profª Nemesia Margarida
EBM Profª Norma Dignart Huber

34 EBM Profª Zulma Souza da Silva

Rua Florania, 464

Velha Central

620

35 EBM Quintino Bocaiuva

Rua Walter Wacholz, 157

Testo Salto

635

36 EBM Tiradentes
37 EBM Vidal Ramos

EEB Pedro II - estadual
Rua Antônio Treis, 144

Centro
Vorstadt

177
717

38 EBM Visconde de Taunay

Rua Franz Volles, 1.930

Itoupava Central

844

39 EBM Wilhelm Theodor Schürmann

Rua Pérola do Vale, 377

Itoupava Central

546

40 EBM Margarida Freygang

Mina da Prata, 92

Progresso

16

91

41 EIM Alves Ramos

Erich Meyer, 4.599

Itoupava Central

95

42 EIM Capitão Euclides de Castro

Jordão, 2.269

Progresso

44

Wilhelm Knaesel Senior, 3.000
Franz Müller, 8.184
Dr. Pedro Zimmermann, 23.623
Augusto Bauer, 1.294
Theodoro Pasold, 73
Est. Geral 13 Maio Alto, 4203

Itoup. Central
Velha Grande
Vila Itoupava
Vila Itoupava
Fortaleza
Vila Itoupava

52
19
33
58
74
19

Braço do Sul, 2.838

Vila Itoupava

74

Viena, 2.290

Vila Itoupava

34

43
44
45
46
47
48

EIM Dr. Blumenau
EIM Orestes Guimarães
EIM Profª Ella S. Eichstadt
EIM Willy Müller
EM Alwino Dorow
EM Carlos Manske

49 EM Erich Klabunde
50 EM Frederico Sievert

Fonte: SEMED junho - 2016

6.7.4. Etapas da Educação

a) Educação Infantil

Instituída pela LDBEN 9394/96 como a primeira etapa da educação básica, a
educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos,
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e
da comunidade.
Em seu art.30 a LDBEN prevê a educação infantil oferecida em creches, ou
entidades equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escolas, para crianças
de 4 e 5 anos de idade.
Conforme previsão legal, na etapa da educação infantil, tanto as creches quanto as
pré-escolas são oferecidas em espaços educacionais públicos ou privados, com a finalidade
de educar e cuidar de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, regulados e
supervisionados por órgãos competentes do sistema de ensino e submetidos ao controle
social.
A carga horária mínima anual da educação infantil, fixada pela LDBEN 9394/96 é
de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho educacional. O
atendimento à criança é de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a
jornada integral, conforme dispõe a Lei nº 12.796/2013, incorporada pela atual LDBEN.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica enfatizam que os sistemas
educativos devem envidar esforços promovendo ações, a partir das quais as unidades de
educação infantil sejam dotadas de condições para acolher as crianças, em estreita relação
com a família, com agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em
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parceria, formalmente estabelecidos. A partir de 2009, o currículo da educação infantil
passou a ser amparado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais - Resolução CNE/CEB nº
5/2009:

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental,
científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de
crianças de 0 a 5 anos de idade. (CNE/ CEB, 2009).

Todas as unidades de educação infantil mantidas pelo município, vinculadas à rede
municipal de ensino norteiam-se pelas Diretrizes Curriculares Municipais de Educação
Infantil, fruto da construção coletiva dos profissionais do magistério público municipal e da
SEMED, disponibilizada à rede de ensino em 2013. Essas diretrizes estão em consonância
com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/2010 e com as DCNs Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil/2009.
As unidades privadas de educação infantil têm autonomia de organização das suas
propostas pedagógicas. No entanto, devem considerar o que preceitua a LDBEN, as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e demais regulações correlatas.
A avaliação nesta etapa conforme Parecer CNE/CEB nº 20/2009 deve “incidir sobre
todo o contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o modo como foram realizadas,
as instruções e os apoios oferecidos às crianças, a forma como o professor respondeu às
manifestações e às interações das crianças, os agrupamentos que as crianças formaram o
material oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a realização das atividades”.O art. 31
da LDBEN, alterada pela Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, estabelece que a avaliação é
realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
A rede municipal possui 78 centros de educação infantil e 15 entidades conveniadas,
que atendem crianças de 0 a 5 anos. O acesso aos Centros de Educação Infantil é realizado
através de chamada do “Cadastro Fila Única" que consiste no cadastro de intenções de
matrícula de crianças de zero a cinco anos, e as que completarem seis anos após trinta e um
de março nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Blumenau.
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Gráfico 8 - Atendimentos da Educação Infantil nas unidades municipais.

Fonte: SEMED - junho 2016.

Conforme gráfico acima a rede municipal de Blumenau, na sua totalidade, atende
atualmente, 13.557 crianças na primeira etapa da educação básica. Desse atendimento 8.363
crianças em período integral e 5.194 em período parcial. Outro dado a ser observado é que
das 13.557 crianças, 5.461 são atendidas em creche de 0 a 3 anos, e 8.096 são em pré-escola
de 4 e 5 anos, e crianças que completam 6 anos a partir de 31 de março. Das 8.096 crianças
matrículas na pré-escola, 1.531 crianças estão sendo atendidas nas escolas municipais.
Vale ressaltar que a rede municipal, conforme mencionado anteriormente, possui
convênio com algumas unidades de educação infantil, privadas, e que esse número de
atendimento municipal/conveniada está representado no total de matrículas das unidades
privadas.
Em âmbito nacional, 23,2% das crianças de até três anos de idade frequentam a
creche/escola; no âmbito estadual esse percentual é de 38,5% e no âmbito municipal esse
percentual sobe para 50% do atendimento.
A partir dos dados do IBGE – Censo Populacional constata-se que em 2010,
Blumenau já havia atingindo a meta.

Gráfico 9 - Percentual da População de 0 a 3 anos que Frequentam a Escola.

Fonte: Estado, Região, Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD - 2013 / Município
e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional 2010.
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Com a ampliação da obrigatoriedade e gratuidade da educação básica a partir dos 4
anos de idade, conforme o art. 6º da Lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013, a pré-escola deixa
de ser facultativa e passa a ser dever dos pais ou responsável a efetivação da matrícula.

Atualmente no Brasil 81,4% das crianças de 4 e 5 anos estão na escola; em Santa
Catarina esse percentual passa a ser de 84% e no município de Blumenau 78,3%, conforme
gráfico abaixo:

Gráfico 10 - Percentual da População de 4 a 5 anos que Frequentam a Escola.

Fonte: Estado, Região, Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 / Município
e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional 2010.

Para alcançar a universalização da pré-escola, garantindo que todas as crianças de 4
e 5 anos de idade sejam matriculadas, algumas medidas foram tomadas, entre elas a
conscientização das famílias da necessidade de procurarem as instituições regulamentadas
para efetivarem as matrículas pois ainda temos crianças que recebem atendimentos não
formais, alternativos.
No Brasil, a legislação que dispõe de políticas públicas de primeira infância é
setorial, voltada ao campo da educação, saúde e assistência social, porém essas políticas
pouco dialogam e não se complementam.
Para que ocorra a universalização da pré-escola, é preciso garantir a matrícula de
todas as crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de matrículas na educação infantil
em creches, no mínimo em 55% das crianças de 0 a 3 anos nos primeiros 5 anos e 65% até o
fim do plano, mediante recursos da União, respeitando os critérios de qualidade definidos na
legislação vigente, considerando as peculiaridades locais.
Visando garantir a transparência e a agilidade no atendimento à comunidade que
busca garantir vaga em Centros Municipais de Educação Infantil, o “Cadastro Fila Única”,
instituído a partir do Decreto Municipal nº 10.162/13 teve seu início após análise das
fragilidades e possibilidades de implantação no Município.
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O “Cadastro Fila Única” tem por objetivos:
•

Criar uma fila única por meio de um cadastro eletrônico para registro de intenções de
matrícula de crianças de zero a cinco anos e as que completarem seis anos após trinta
e um de março, nas instituições vinculadas ao Poder Público Municipal.

•

Transparência no acompanhamento das solicitações de intenção de matrícula nos
Centros de Educação Infantil Municipais.

•

Lar publicidade ao cadastro de intenções de matrícula para a comunidade.
Sistema implantado e disponível à comunidade na data estabelecida em 10/02/2014.
Pais e responsáveis podem acompanhar, via internet, a situação do pedido de vaga e a
colocação na lista de espera dos 78 centros de educação infantil do município.
Para fazer a consulta no sistema de Fila Única é preciso retirar o número do protocolo
na SEMED ou nos Centros de Educação Infantil onde foi realizado o cadastro. O
sistema pode ser acessado no site www.blumenau.sc.gov.br/serviços/filacei.
O sistema também é transparente evitando assim qualquer tipo de favorecimento no
preenchimento das vagas.

O gráfico abaixo representa o total de intenções de matrícula e transferências
aguardando vaga em um dos 78 Centros de Educação Infantil do Município.
Gráfico 11 - Protocolo Intenções de Matricula e Transferência.

Total de Intenções em Aberto
por Protocolo – Demanda Represada
Matrículas

4006

Fonte: http://www.blumenau.sc.gov.br/filacei/wpgraficosadmin.aspx acesso em 01/07/2016 às 16h39min.

Os dados do sistema Fila Única apresentados no gráfico abaixo permitem a
visualização da demanda represada por idade de acordo com a organização.
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Gráfico 12 - Intenções de Matrícula em aberto por Organização.

Intenções de Matrícula em
aberto por Organização
Creche I
Creche II
Creche III
Pré I
Pré II

2.588
1.216
186
16
0

64,50%
30,30%
4,60%
0,40%
0%

Pré III

0

0%

Fonte: http://www.blumenau.sc.gov.br/filacei/wpgraficosadmin.aspx acesso em 01/07/2016 às 16h39min.

b) Ensino Fundamental

Estabelecido como a segunda etapa obrigatória e gratuita da educação básica, o
ensino fundamental, com duração de nove anos, compreende a faixa etária ampliada de 6 a 14
anos de idade e tem por objetivo a formação básica do cidadão, de acordo com o art. 32 da
LDBEN, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

Recorrendo, novamente, à LDBEN, o art. 11, inciso V, estabelece aos Municípios, a
incumbência prioritária da oferta dessa etapa da educação básica. E atribui aos estados definir
com os municípios, forma de colaboração para oferta dessa etapa, as quais devem assegurar a
distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e
os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público.
Com relação à organização do ensino fundamental, a LDBEN estabelece como regra
comum, a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias
de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

97

A Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CEB nº 03/2005, define em
âmbito nacional, normas para a implantação do ensino fundamental de 9 anos de duração,
indicando a nomenclatura, a faixa etária e o tempo de duração a ser adotada pelos sistemas de
ensino conforme segue:

Tabela 35 - Faixa etária e tempo de duração do Ensino Fundamental de 9 anos.
Etapa de ensino

Faixa etária prevista

Duração

Ensino Fundamental
Anos iniciais

até 14 anos de idade
de 6 a 10 anos de idade

09 anos de duração
05 anos de duração

Anos finais

de 11 a 14 anos de idade

04 anos de duração

Fonte: MEC/SNE/CEB

Por meio do Decreto nº 8.327/2006, o ensino fundamental é de 9 anos de duração
implantado, de forma gradativa com a oferta simultânea do ensino fundamental de 8 anos de
duração. Esse Decreto também estabelece que o ingresso no 1º ano do ensino fundamental,
será permitido para crianças, a partir dos seis anos de idade, completos ou a completar até 31
de março do ano de ingresso.

Para visualizar a forma de como ocorreu à implantação progressiva do ensino
fundamental de nove anos de duração, e a oferta simultânea do ensino fundamental de oito
anos de duração e sua gradativa extinção, apresentamos o gráfico que segue:

Gráfico 13 - Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola.

Fonte: Estado, Região, Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 / Município
e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional 2010.

Quanto ao município de Blumenau, segundo dados do IBGE/2010, precisa-se ampliar
em 3% para chegar à universalização da população de 6 a 14 anos no ensino fundamental.
Para garantir essa meta, o art. 5º, § 1º da LDBEN 9394/96, estabelece que o poder público
tenha como dever:
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I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade
escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a
educação básica;
II - fazer-lhes a chamada pública;
III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
6.7.5. Modalidade de Ensino

a) Educação Escolar do Campo

A Educação do Campo é compreendida como um trabalho pedagógico, que visa
atender às comunidades que se encontram distantes da área urbana, do município. A LDBEN
9394/96 em seu art. 28 assegura aos sistemas de ensino a promoção de adaptações, para a
adequação às peculiaridades da vida rural de cada região, conforme pode ser observado
abaixo:
Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e
interesses dos alunos da zona rural;
Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
Adequação à natureza do trabalho na zona rural.

A Resolução CNE/CEB 01, de 3 de abril de 2002, que institui Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, no art. 2º, define que “Estas
Diretrizes, com base na legislação educacional, constituem um conjunto de princípios e de
procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes
Curriculares Nacionais [...]”.
As etapas e modalidades, oferecidas nas escolas do campo, são pautadas na
Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes complementares, normas e
princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento de Educação Básica
do Campo, a qual em seu art. 1º rege que:
A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação
Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio e
destina-se ao atendimento às populações rurais em suas variadas formas de
produção de vida – agricultores familiares, extrativistas, pescadores
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artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária,
quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. (MEC/ RESOLUÇÃO 02, 2008)

A educação básica do campo é oferecida, em Blumenau, somente pela Rede
Municipal de Ensino que atende nove unidades escolares, reconhecidas pelo Ministério da
Educação – MEC, organizadas em turmas ou classes do campo, atendendo alunos do préescolar - educação infantil, e de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de nove anos.
O conteúdo programático para as classes do campo obedece ao sistema desenvolvido
para cada ano de escolaridade, predominando a unidocência até o quinto ano do ensino
fundamental, respeitando o art. 3º da Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que determina
que “a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental serão sempre oferecidos
nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de escolas e de
deslocamento das crianças”, atendendo também às estratégias previstas na Meta 2 do Plano
Municipal de Educação.
Desta forma, obedece ao Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe
sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária – PRONERA, em seu art. 7º, § 1, que se refere ao cumprimento do direito à educação
escolar, os entes federados devem assegurar “organização e funcionamento de turmas
formadas por alunos de diferentes idades e graus de conhecimento de uma mesma etapa de
ensino, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental”.
Assim, a diferença se dá na prática docente, na qual a organização do planejamento do
professor deve abranger diversas faixas etárias com suas potencialidades e fragilidades
diagnosticadas, respeitando o tempo e o nível de aprendizagem de cada faixa etária atendida,
procurando fazer com que a educação do campo aconteça “por meio de aprendizagem dos
conteúdos e das competências que os alunos precisarão para a vida em sociedade”, conforme
as Diretrizes Curriculares Municipais, 2012, p. 62.
As escolas do campo são atendidas por programas e projetos ofertados pela Secretaria
Municipal de Educação e Governo Federal, previstos conforme a realidade de cada região, e
que devem ser contemplados no Projeto Político Pedagógico – PPP, de cada unidade.
Contam, de modo geral, com um diretor eleito ou um professor responsável.

b) Educação de Jovens e Adultos – EJA
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O surgimento da Educação de Jovens e Adultos no município teve seu início na
década de 70, quando algumas iniciativas isoladas da sociedade civil organizada perceberam
a necessidade da qualificação dos trabalhadores para a indústria, acabam por oferecer turmas
de alfabetização. O processo de abertura de turmas aconteceu somente em 1972.
Os primeiros registros de atendimento a alunos adultos no município, se referem à
Escola para Ensino de Adultos do “Sindicato da Fiação e Tecelagem da cidade de
Blumenau”. Com atendimento no período noturno, essa escola possuía duas turmas e era
mantida pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina em parceria com o referido
Sindicato.
Na década de 1980, acompanhando as diretrizes nacionais, a prefeitura assinou
convênio para que o programa de educação de adultos fosse inserido no programa vigente
nesse período, ou seja, o Programa Federal EDUCAR, que estava entrando em vigor.
A organização atual é resultado das discussões dos professores e gestores que atuam
na rede, que por ocasião da reconstrução das Diretrizes Curriculares Municipais – DCMs
discutiram a necessidade de rever a atual proposta. Atendendo o que preconiza o
ordenamento jurídico do país, a oferta da EJA é constituída na forma de cooperação técnica
com a Rede Estadual de Ensino, através do CEJA.
De acordo com o artigo 37 da LDB, a “Educação de Jovens e Adultos será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio
na idade própria”. A lei ainda diz, no artigo 38, que os “sistemas de ensino assegurarão
gratuitamente aos jovens e adultos as oportunidades educacionais apropriadas”. Antes disso,
porém, a Constituição de 1988, no artigo 208, já dizia que era dever do Estado garantir “o
Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na
idade própria”.
Assim, a construção de uma política de educação de jovens e adultos procura
minimizar os efeitos ocasionados pelos dados elencados e garantir a aprendizagem de todos,
sob a pena de aumentar a dívida social com essa população. Dessa forma, a política de
educação de jovens e adultos - EJA apresentada e amparada pelo Parecer nº 013/2014 do
Conselho Municipal de Blumenau, busca atender aos objetivos elencados pelo Ministério da
Educação e do ordenamento jurídico.

A Educação de Jovens e Adultos – EJA está organizada em um polo situado na
EBM Professora Adelaide Starke.
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Quadro 09 – Matriz Curricular.
Matriz Curricular
Etapa
Ensino Fundamental
Modalidade
Educação de Jovens e Adultos – EJA
Turno
Noturno
Nº mínimo de dias de efetivo trabalho escolar
135
Nº mínimo de semanas letivas
27
Nº de dias semanais de efetivo trabalho escolar
05
Duração hora/aula
40 minutos – 3 horas diárias
Carga horária mínima semestral
405 horas
01 aula presencial mensal do componente curricular Arte e Educação Física
Fonte: SEMED -2016

c) Educação Especial

A política de educação no Brasil vem tecendo fios direcionais que possibilitam
superar uma visão centrada do homem, sociedade, cultura e linguagem de forma
fragmentada, certamente não só neste momento histórico como modismo, mas que se
consolidará numa perspectiva de inclusão de todos, com especial destaque para o públicoalvo da educação especial.
A inclusão é parte de um movimento social, prevista na Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional nº 9394/96 em seu artigo 58, que define por direitos fundamentais de
participação de qualquer pessoa em espaços comuns, que acompanha mudanças de
identidade, de valores, de crenças, de práticas educacionais e de eliminação de barreiras
atitudinais. (Brasil, 2002). Não diz respeito apenas à escola ou à aprendizagem, mas perpassa
em sua efetivação todas as esferas sociais.
O conceito de Educação Inclusiva no qual o nosso trabalho está fundamentado se
reporta à Declaração de Salamanca, documento este importantíssimo para a evolução da
Educação Inclusiva no mundo:

Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças
devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de
quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas
inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de
seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem
e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um
currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino,
uso de recurso e parceria com as comunidades.[...] Educação
inclusiva é o modo mais eficaz para construção de solidariedade entre
crianças com necessidades educacionais especiais e seus
colegas.(1995,p.5)
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Este conceito deve ser refletido para que não seja apenas um discurso vazio e sim,
que seja respeitada a individualidade dos sujeitos. Para que isso ocorra efetivamente, se faz
necessário uma reformulação da prática e do currículo escolar, pensando em um novo tempo
institucional. Portanto é necessário intensificar a formação dos profissionais da educação
(professores, educadores, suporte pedagógico, corpo administrativo, zeladores cozinheiras,
auxiliares de serviços gerais), conscientizando a comunidade escolar para que a prática
inclusiva ocorra espontaneamente.
O município, através da Secretaria de Educação, SEMED, há anos vem trabalhando
na perspectiva da inclusão escolar. Com isso, conta com o Centro Municipal de Educação
Alternativa – CEMEA, uma unidade de Apoio e Inclusão da SEMED. Tem como objetivo
geral oferecer apoio à Inclusão Escolar e Atendimento Educacional Especializado para os
alunos da Educação Especial matriculados na Rede de Ensino de Blumenau.

6.7.6. Unidades de Apoio Pedagógico

a) Centro Municipal de Ampliação do Tempo e Espaço Pedagógico da Criança e do
adolescente – CEMATEPCA

O objetivo do CEMATEPCA é o atendimento no contraturno escolar,
aproximadamente 280 crianças e adolescentes, oriundas de diversos bairros de Blumenau,
com idades entre 06 a 14 anos. O acesso é realizado através da matrícula e rematrícula,
durante o ano letivo e no final dele. O horário de atendimento no período matutino é das
7h30 às 11h30 e no período vespertino é das 12h30 às 16h30. São oferecidas duas refeições
diárias em cada período e também o vale transporte.
Esta unidade desenvolve Projetos Educacionais com duração de 60 minutos, sendo
elas:
•

Apoio Pedagógico (Alfabetização, Matemática, Língua Portuguesa);

•

Atividades Esportivas (atletismo, basquete, futsal, futebol de areia,
xadrez, recreação, atletismo, karatê, judô, vôlei e badminton);

•

Atividades

Artísticas

(teatro,

artesanato,

contemporânea, musicalização, violão e flauta);
•

Atividades Tecnológicas;

•

Atividades Científicas.

artes

visuais,

dança
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No CEMATEPCA, os recursos utilizados para o desenvolvimento dos Projetos são
basicamente com materiais esportivos, pedagógicos e tecnológicos. Muitas das crianças e
adolescentes que participam deste Programa são oriundas de famílias em situação de
vulnerabilidade social, o que torna o nosso compromisso ainda maior na compreensão das
questões educacionais e sociais.

b) Centro Municipal de Educação Alternativa - CEMEA

O Centro Municipal de Educação Alternativa - CEMEA, vinculado à Secretaria de
Educação.
De acordo com a SECADI - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão/MEC, o Ministério da Educação desenvolve a Política de Educação
Inclusiva que pressupõe a transformação do Ensino Regular e da Educação Especial e, nesta
perspectiva, são implementadas diretrizes e ações que reorganizam os serviços de
Atendimento Educacional Especializado – AEE, oferecidos aos alunos com deficiência
visando à complementação da sua formação e não mais a substituição do ensino regular.
O Atendimento Educacional Especializado está previsto na Constituição, na LDBEN
9394/96, é regulamentado pelo Decreto 7611/2011 e Parecer do Conselho Nacional de
Educação CNE/CEB 13/2009 e perpassa todos os níveis e etapas do ensino, como
complementação e/ou suplementação à formação dos alunos com vista à autonomia e
independência na escola e fora dela, não sendo substitutivo da escola comum.
Dentro desta proposta, a SEMED mantém o CEMEA, como uma unidade de apoio à
inclusão, 27 Salas de Recursos Multifuncionais distribuídas nas escolas da rede. Estas
atendem a demanda da educação especial da unidade e abrangência.
Na unidade de apoio CEMEA são atendidas na estimulação essencial e educação
infantil as crianças dos Centros de Educação Infantil por pedagogas especializadas. Dispõe
também de uma equipe multiprofissional com psicólogos, assistente social, fonoaudiólogos,
terapeuta ocupacional que além do atendimento, é oferecido suporte às unidades
educacionais, de acordo com suas especificidades profissionais.
Nas unidades educacionais para os alunos com deficiência auditiva são
disponibilizados professores intérpretes em Libras ou professores instrutores em Libras. O
Núcleo de apoio pedagógico (NAP) que transcreve em Braile e elabora materiais táteis para
os alunos com deficiência visual. Para os alunos diagnosticados com alguma deficiência e
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apresentando necessidade de mediação pedagógica, é encaminhado um professor de apoio
pedagógico que atuará na turma interagindo com todos e promovendo a autonomia e
estimulando as potencialidades de aprendizagem do aluno com deficiência.

6.7.7. Sistema Municipal de Avaliação Institucional Participativa da Rede Municipal de
Ensino de Blumenau

É o Sistema Municipal de Avaliação Institucional Participativa (SIMAIP) instituído
pela Lei Complementar nº 910 de 14 de outubro de 2013. Conforme o art. 1º o Sistema
Municipal de Avaliação Institucional Participativa (SIMAIP) tem a “[...] finalidade de avaliar
as unidades educacionais e o rendimento escolar dos alunos das escolas municipais do ensino
fundamental”.
Tem por objetivo gerarem dados e informações acerca da realidade de cada unidade
educacional; melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem e qualificar a gestão das
unidades educacionais. Cumpre as determinações legais conforme o Art. 46 da Resolução
CNE/CEB nº 4/2010 o qual destaca que: “A avaliação no ambiente educacional compreende
3 (três) dimensões básicas: I – avaliação da aprendizagem; II – avaliação institucional interna
e externa; III – avaliação de redes de educação básica”. Conforme a Lei Ordinária nº
7.796/2012 da RME, que dispõe sobre o processo de escolha de diretores das unidades
educacionais prevê, no seu Art. 18, inciso III, que o diretor será submetido à avaliação
institucional.
O Sistema Municipal de Avaliação Institucional Participativa está pautado também
no que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e nas Diretrizes
Curriculares Municipais para a Educação Básica (2012). Os documentos relacionados aos
conteúdos das avaliações da aprendizagem dos alunos do ensino fundamental estão pautados
nas Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Básica e nos documentos oficiais do
Ministério da Educação (avaliações externas). Conforme Lück, (2012, p. 25) “[...] a avaliação
institucional é uma estratégia fundamental e imprescindível para a melhoria da qualidade de
ensino pretendida, uma vez que, por sua natureza, abrange todas as dimensões de atuação da
escola e interação entre elas, com foco na formação e aprendizagem dos alunos, tanto no
momento presente como evolutivamente”.
Para corroborar, segundo Neto (2010, p. 89) “A avaliação em qualquer de suas
acepções deve ter um forte caráter formativo, levando em consideração que seu objetivo é
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compreender melhor a realidade e, dessa forma, atuar sobre ela, dentro dos limites impostos
pelos instrumentos utilizados”.

6.7.8. Visita de Gestão

A qualidade na educação perpassa pela melhoria das práticas educacionais no
cotidiano escolar. Neste sentido, faz-se necessário considerar as especificidades de cada
unidade de ensino, suas conquistas, potencialidades, fragilidades e a partir da realidade
pensar e repensar ações que possam garantir o desenvolvimento e aprendizagem de todos os
educandos.
É nesta perspectiva que a Secretaria de Educação, iniciou em 2013 a Visita de
Gestão realizada pelas coordenadoras curriculares, nas 50 escolas, 78 centros de educação
infantil, ONG´s e creches domiciliares vinculadas a esta Secretaria, entendendo que esta ação
perpassa por acompanhamento e assessoramento, visando um trabalho de parceria com a
troca de experiências e reflexões sobre a prática e encaminhamentos pedagógicos.

6.7.9. Formação Continuada

A Secretaria Municipal de Educação apresenta sua Política de Formação como
espaço de reflexão da prática pedagógica. A formação continuada é um dos aspectos
necessários para o profissional que atua na educação se tornar um aprendente, que consiga se
auto analisar criticamente para modificar ou melhorar a prática. Nesse sentido, a formação
continuada deve ser compreendida como oportunidade de aperfeiçoamento profissional capaz
de promover a reflexão na prática e sobre a prática.
Nesta perspectiva a SEMED tem ofertado historicamente práticas de formação no
intuito de aperfeiçoar o trabalho dos seus servidores, levando em conta os princípios de
gestão democrática e de resultados, cidadania e formação humana e qualidade social da
educação.

6.7.10. Programas e Projetos da Rede Municipal de Ensino
Programas
1. Programa Saúde Escolar – PSE
2. Programa Pedagogia Hospitalar

106

3. Programa de Resistência as Drogas e Violências – PROERD
4. Programa Musicalização Instrumental Bandas e Fanfarras
5. Programa de Educação Fiscal
6. Programa de Defesa Civil na Escola
7. Programa de Leitura e Pesquisa - Biblioteca da Escola
8. Programa Paradesporto Escolar
9. Programa Educacional de Empreendedorismo e de Sustentabilidade Ambiental.
Projetos
1. Projeto de Matriciamento em Saúde Mental e Educação
2. Projeto Escola – HEMOSC
3. Projeto FURB Móvel
4. Projeto Sorriso
5. Projeto Transando Saúde
6. Projeto Álbum de Família
7. Projeto Triagem Auditiva De Escolares
8. Projeto Visão
9. Projeto Cidadão Consciente: Juntos Podemos Salvar Milhões de Vidas
10. Plano de Abandono
11. Projeto Visão – Lions Clube Integração
12. Projeto Percepção de Risco no Trânsito nas Escolas Públicas, Lindeiras as
Rodovias Federais
13. Projeto Palco da Vida
14. Projeto Esporte Escolar
15. Projeto Linguagem do Movimento
16. Projeto de Musicalização Infantil
17. Projeto de Intervenção Psicopedagógico na Escola
18. Projeto Oratória nas Escolas/2016: “Eu Prefeito”
19. Projeto Agentes Mirins de Defesa Civil na Escola
20. Projeto Pátria na Cidade
21. Projeto Empreendedorismo e Educação Fiscal
22. Projeto Forças no Esporte (PROFESP)
23. Jogos Estudantis da Primavera
24. Projeto Musicalização nas Escolas Instituto Cultural Hering
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6.7.11. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -INEP,
criou em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB que representa um
marco importante para conduzir políticas públicas em prol da qualidade da educação. É um
indicador estatístico, que vai de zero a dez, comparável nacionalmente, e expressa em valores
os resultados mais importantes da educação: aprendizagem e fluxo.
O IDEB é um instrumento composto por dois indicadores, para aferir a qualidade da
educação: as taxas de aprovação escolar, obtidas do Censo Escolar, e as médias de
desempenho nas avaliações do SAEB (ANEB e ANRESC/Prova Brasil, aplicadas de dois em
dois anos). Também é importante para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de
Desenvolvimento da Educação - PDE para a educação básica, o qual estabelece como meta,
que em 2022, o IDEB do Brasil, seja 6,0 - média que corresponde a um sistema educacional
comparável a dos países desenvolvidos. Destaca-se que o IDEB é considerado um
instrumento utilizado pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como
“termômetro da qualidade da Educação Básica em todos os estados, municípios e escolas no
Brasil”.
Desde o primeiro ano de observação do IDEB, a educação catarinense tem
apresentado resultados de destaque no cenário nacional. Em 2011, no cômputo global (redes
pública e privada) e em relação aos outros estados, Santa Catarina obteve o segundo maior
resultado nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o maior resultado nos anos finais do
Ensino Fundamental e no Ensino Médio, superando os índices nacionais e da Região Sul.
Já, no município, do que diz respeito aos resultados dos anos iniciais e finais e
conforme tabela abaixo, os índices têm aumentado a cada avaliação, superando a média
nacional. Desde 2007, o município tem superado as metas projetadas pelo INEP. A trajetória
crescente do IDEB de Blumenau é consequência da melhora no desempenho médio dos
alunos na Prova Brasil/SAEB e no aumento das taxas de aprovação.

Tabela 36 - Resultado IDEB Anos Iniciais – Blumenau.
IDEB
Rede
Estadual
Municipal
Pública

2005
4,6
4,4
4,5

2007
4,9
4,8
4,8

2009
5,1
5,2
5,2

2015
2011
6,2
6,1
6,1

2013
6,1
6,4
6,3

IDEB
(NxP)
6,0
6,5
6,3

Projeções

Indicador Nota Média
Rendimento Padronizada
(P)
(N)

0,95
0,96
0,96

6,37
6,78
6,62

2007
4,7
4,5
4,6

Fonte: MEC/Inep

2009
5,0
4,8
4,9

2011
5,4
5,2
5,3

2013
5,7
5,5
5,6

2015
5,9
5,8
5,8

2017
6,2
6,0
6,1

2019
6,4
6,3
6,3

2021
6,6
6,5
6,6
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Verifica-se na tabela acima, que o IDEB nos anos iniciais de (1º ao 5º ano), da rede
municipal de ensino, apresentou em 2013, elevação da média para 6,4 em comparação a 2011
que foi 6,1.

Para Blumenau continuar se destacando no IDEB e atingir resultados equivalentes
aos dos países desenvolvidos, precisa diminuir as desigualdades de aprendizagem em todas as
etapas da educação básica, por meio de estratégias que levem em consideração as condições
socioeconômicas, culturais e educacionais.

Tabela 37 - Resultado IDEB Anos Finais – Blumenau.
IDEB
Rede
Estadual
Municipal
Pública

2015

IDEB
2005 2007 2009 2011 2013
(NxP)
3,7
3,6
3,7

4,2
4,3
4,2

4,1
5,0
4,6

4,9
5,0
4,9

4,2
4,9
4,6

4,8
5,3
5,1

Projeções

Indicador Nota Média
Rendimento Padronizada
(P)
(N)

0,82
0,90
0,87

5,88
5,89
5,89

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
3,8
3,6
3,7

3,9
3,8
3,8

4,2
4,1
4,1

4,6
4,5
4,5

5,0
4,8
4,9

5,2
5,1
5,1

5,5
5,3
5,4

5,7
5,6
5,6

Fonte: MEC/Inep

A partir da tabela acima, se observa que os anos finais (6º ao 9º ano) tanto na rede
estadual, quanto na rede municipal no ano de 2013, as médias decresceram em relação ao
resultado de 2011. A rede estadual passou de 4,9 para 4,2 e a rede municipal de 5,0 para 4,9.
Para reverter esse cenário, é essencial garantir a melhoria da qualidade de ensino, elevando as
taxas de aprovação e o desempenho de aprendizagem dos alunos.

6.7.12. Financiamento da Educação

O financiamento da educação assume cada vez mais relevância frente às políticas
educacionais, abrangendo a articulação entre os entes federados em âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, cujo regime de colaboração está ancorado no art. 211
da Constituição Federal, de forma a assegurar a universalização do ensino público
obrigatório.
De acordo, ainda, com a Constituição Federal de 1988, combinada com o que
estabelece a LDBEN nº 9394/1996, a organização do sistema educacional brasileiro se define
pela divisão de competências e responsabilidades das esferas federativas, com o dever de
garantir a manutenção dos diferentes níveis, etapas e modalidades da educação e de ensino, e
a correspondente aplicação do financiamento previsto em lei.
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A garantia da educação como direito, está diretamente vinculada ao financiamento
por parte do poder público, o que requer conhecer o processo orçamentário e sua aplicação.
Segundo a Constituição Federal/1988, o art. 212 estabelece que a União aplicará,
anualmente nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
Ao organizar a educação nacional, a LDBEN nº 9394/1996, prevê as incumbências
de cada ente federativo, e nesse sentido, destacamos as disposições legais concernentes à
oferta da educação nacional.
Assim, a União tem a incumbência de organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos territórios. Aos Estados compete
assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o
demandarem.
Por sua vez, aos Municípios ficou estabelecido oferecer à educação infantil em
creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, é permitida a atuação em
outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de
sua competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição
Federal, à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Afim de que os recursos financeiros sejam bem geridos é imprescindível um Plano
bem definido que contemple diagnósticos, diretrizes, objetivos e metas.
Os recursos financeiros aplicados na rede municipal de ensino de Blumenau tiveram
comportamento correspondente à arrecadação de impostos nos anos indicados na tabela
abaixo.

Apresentamos, na sequência, o demonstrativo de receitas vinculadas e aplicadas na
educação da rede municipal de ensino.

Tabela 38 - Demonstrativo de Receita da Educação Municipal.
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Fonte: SEFAZ/SEMED/SEGG – 2015

A tabela acima aponta que no recurso 101 houve acréscimo a cada ano em virtude
do aumento na arrecadação do Município.

Com relação aos recursos 118 e 119, houve aumento anual, decorrente da elevação
do número de alunos cadastrados no Censo Escolar. A referida tabela indica também que no
recurso 161 houve diminuição de repasse, considerando que diminuiu o número de alunos
residentes em área rural que utilizam o transporte escolar.

O demonstrativo que segue, apresenta despesas da educação da rede municipal de
ensino referente à manutenção e desenvolvimento do ensino aplicado nos termos da
legislação vigente.

Tabela 39- Demonstrativo de Despesas da Educação Municipal.
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Fonte: SEFAZ/SEMED/SEGG – 2015

Entre as despesas efetuadas com a educação da rede municipal de ensino de
Blumenau, ressalta-se que o percentual aplicado referente a despesas de pessoal ativo e
encargos sociais é o mais elevado, conforme demonstrativo abaixo.

Tabela 40 - Demonstrativo de Despesas por Grupo.

Fonte: SEFAZ/SEMED/SEGG – 2015

Apresentamos na sequência a planilha referente ao cumprimento do limite
constitucional relativo a receitas de impostos, e as transferências constitucionais e legais.
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Tabela 41 - Limites Constitucionais.

Fonte: SEFAZ/SEMED/SEGG - 2015

A partir da tabela acima, constata-se que o percentual real aplicado foi sempre
superior a 25%, conforme exigido por lei, considerando o aumento da receita resultante de
impostos, e as transferências constitucionais e legais.
Com a vigência da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, a partir de 2008 houve crescimento significativo no
investimento da educação básica.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério – FUNDEB foi criado para cumprir o objetivo de universalizar o atendimento à
educação básica pública.
Esse é composto por percentuais das receitas do Fundo de Participação dos Estados FPE, Fundo de Participação dos Municípios - FPM, Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às
exportações - IPIexp, Desoneração das Exportações LC nº 87/96, Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doações - ITCMD, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA, cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural -ITR devida aos municípios.
Também compõem o fundo as receitas da dívida ativa e de juros e multas incidentes
sobre as fontes acima relacionadas.
A cada ano é estipulado o valor mínimo nacional, esse valor se dá em função da
estimativa de arrecadação de impostos e contribuições que formam o FUNDEB.
Ainda, no âmbito de cada estado, onde a arrecadação não for suficiente para garantir o
valor mínimo nacional por aluno ao ano, haverá o aporte de recursos federais, a título de
complementação da União.
A distribuição dos recursos é realizada com base no número de alunos da educação
básica pública, de acordo com dados do último censo escolar, sendo computados os alunos
matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme Art. 211 da
Constituição Federal. Ou seja, os municípios recebem os recursos do FUNDEB com base no
número de alunos da educação infantil e do ensino fundamental.
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6.7.13. Conselho Municipal de Educação – CME

O Conselho Municipal de Educação de Blumenau – CME – conforme a Lei
Complementar Nº 865 de 28 de setembro de 2012 é um órgão consultivo, normativo,
fiscalizador e deliberativo do Sistema Municipal de Ensino – Lei Nº 5.169 de 22 de dezembro
de 1998.
O CME está vinculado à Secretaria Municipal de Educação e visa democratizar,
institucionalizar, estimular e fortalecer a participação dos setores organizados da sociedade
no processo de tomada de decisões na área da educação.
É composto por vinte representantes que são eleitos e/ou indicados pelo
segmento/categoria que representam.
Possui

duas

Comissões

permanentes:

Comissão

de

Legislação

Normas

Regulamentação e Planejamento e Comissão de Educação Básica; podem ser constituídas
ainda Comissões Especiais - que tratam de assuntos específicos e temporários.
O Plenário é o órgão deliberativo do conselho, reúne-se ordinariamente uma vez ao
mês. A cada dois meses o Regimento estabelece que uma das sessões ordinárias, seja de
estudo referente a assuntos educacionais. As reuniões Extraordinárias ocorrem sempre que
necessário, cumprindo-se o regimento.
Os princípios que regem o CME, de acordo com o artigo 37 da Constituição
Federal/1988 são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.

As funções do CME enquanto órgão do Sistema Municipal de Ensino:
Consultivo: trata-se de responder a consultas sobre questões que lhe são submetidas
pelas escolas, pela SEMED, pela Câmara de Vereadores, pelo Ministério Público,
pelas Universidades, pelos Sindicatos e por entidades representativas de segmentos
sociais e demais cidadãos.
Normativo: elabora normas complementares para o Sistema Municipal de Ensino;
autoriza e credencia as instituições da rede municipal de ensino e as instituições de
educação infantil da rede privada; interpreta a legislação e as normas educacionais.
Fiscalizador: acompanhamento da transferência e controle da aplicação de recursos
para a educação no Município; cumprimento do Plano Municipal de Educação;
experiências pedagógicas inovadoras e desempenho do Sistema Municipal de Ensino,
entre outros.
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Deliberativo: delibera em relação à educação no âmbito do Sistema Municipal de
Ensino.

Ao apresentar o Conselho Municipal de Educação à legislação que respalda as suas
ações, destacaremos a importância da sua rede, não apenas como a base viva, mas como base
de sustentação e atuação. Essa rede é tecida com as pessoas que formam o CME: seus
conselheiros e suas conselheiras, as assessorias, as pessoas e instituições que compõem o
Sistema Municipal de Ensino e a comunidade em geral. A rede faz toda a boa trama e pode
fazer a diferença principalmente objetivando o alcance aos avanços permanentes como à
educação de qualidade no Município.
Educação é uma matéria viva, seu fundamento e desenvolvimento são as pessoas!
Portanto se solicita aos conselheiros, as conselheiras, as assessoras do CME e todos os
demais envolvidos que tenhamos o olhar para Educar e Cuidar, que as ações e decisões sejam
baseadas na garantia aos direitos fundamentais, à justiça, o bem, a responsabilidade
educacional e social.
A Lei Nº 5.169 de 22/12/1998, criou o Sistema Municipal de Ensino do Município.
O CME possui resoluções pertinentes à normatização de instituições, políticas de educação,
etapas e projetos que compõem esse Sistema de Ensino, sendo destacadas as:
Resolução Nº 01/99 - Fixa as normas para a Educação Infantil no âmbito do Sistema
Municipal de Ensino do Município de Blumenau.
Resolução Nº 02/00 - Estabelece Diretrizes para a criação, autorização e
credenciamento de cursos e exames visando a Educação de Jovens e Adultos no
Sistema Municipal de Educação e dá outras providencias.
Resolução Nº 03/00 – Normatiza os procedimentos de recurso à decisão do Conselho
de Classe Final, das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Blumenau.
Resolução Nº 004/00 – Estabelece Diretrizes para a elaboração do Projeto Político
Pedagógico das Unidades de Ensino pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino.
Resolução Nº 05/04 – Fixa Normas para a autorização para funcionamento,
reconhecimento e credenciamento de Instituições de Ensino Fundamental integrantes
do Sistema Municipal de Ensino de Blumenau.

O CME tem participação em outros Conselhos e Comissões, destacadas a seguir:
Comissão dos Editais – SEMED
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Comitê Permanente da Rede de Atenção Integral às Pessoas Expostas à Violência
Sexual, Doméstica, Familiar ou Institucional;
Elaboração do Texto Base para o PME;
FUNDEB;
Fórum Municipal de Educação;
Nós Podemos Blumenau – Objetivos do Milênio;
Movimento Santa Catarina Pela Educação-FIESC;
Comissão Eleitoral Central – CEC;
Comissão de Remoção e Permuta;
Conselho Municipal de Transparência e Controle Social.

6.8. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
• Agência de Desenvolvimento Regional
• 15ª Gerência Regional de Educação – Blumenau – SC
6.8.1. Apresentação da Política Pública de Educação Estadual

Conforme apresentado, a educação básica pública é obrigatória e gratuita, dos 4 aos
17 anos de idade, está organizada na Rede Estadual de Ensino, da seguinte forma:
a) Ensino Fundamental com duração de 9 anos;
b) Ensino Médio com duração mínima de 3 anos.

Portanto, ao interpretarmos a LDBEN 9394/96, estamos cientes de que
obrigatoriamente, todos deverão cumprir a escolaridade, no mínimo, até o ensino médio.
Neste sentido o Art. 6º da Emenda Constitucional n 59, de 2009, dispõe que deverá ser
implementado progressivamente a alteração prevista na Lei supracitada, até 2016, nos termos
do Plano Nacional de Educação, com apoio técnico e financeiro da União. Essa Emenda
Constitucional fortalece a importância, o compromisso e a responsabilidade do Estado com a
educação.
As etapas da Educação Básica em Blumenau são ofertadas pelas redes públicas:
municipal, estadual, federal e da rede privada.
Nessa perspectiva é central trabalhar na garantia das expectativas de aprendizagem
na idade correspondente ao percurso formativo.
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6.8.2 Etapa de Ensino - Faixa Etária prevista Duração:

a) Ensino Fundamental até 14 anos de idade, 9 anos de duração
- Anos iniciais de 6 a 10 anos de idade 5 anos de duração;
- Anos finais de 11 a 14 anos de idade 4 anos de duração.

Na rede estadual o ensino fundamental de 9 anos de duração foi implantado
gradativamente em 2007, pelo Decreto n. 4.804/2006. Com a implantação gradativa do
ensino fundamental de 9 anos de duração, a cada ano, iniciando-se pela 1ª série, ocorreu a
extinção da respectiva série do ensino fundamental de 8 anos de duração.

A seguir, demonstração da implantação do ensino fundamental de nove anos de
duração na Rede Estadual de Santa Catarina:
Ano de implantação
Ensino Fundamental - 8 anos de duração
Ensino Fundamental - 9 anos de duração

2007 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série 1º ano
2008 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série 1º, 2 º ano
2009 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série 1º, 2 º , 3 º ano
2010 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série 1º, 2 º , 3 º , 4 º ano
2011 6ª, 7ª, 8ª série 1º, 2 º , 3 º , 4 º, 5 º ano
2012 7ª, 8ª série 1º, 2 º , 3 º , 4º, 5 º , 6 º ano
2013 8ª série 1º, 2 º, 3 º , 4 º , 5 º , 6 º , 7 º ano
2014 Não ofereceu mais ensino fundamental de 8 anos de duração
1º, 2 º , 3 º , 4 º , 5 º , 6 º , 7 º , 8 º ano
2015 1º a 9 º ano. Oferecerá somente ensino fundamental de 9 anos de duração.

O município, segundo dados do IBGE/2010, precisa ampliar em 3% para chegar à
universalização da população de 6 a 14 anos no ensino fundamental. Para garantir essa meta,
o Art. 5º, § 1º da LDBEN 394/96, estabelece que o poder público tenha como dever:
I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os
jovens e adultos que não concluíram a educação básica;
II - fazer-lhes a chamada pública;
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III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

Segundo os dados do INEP, em 2013 o estado de Santa Catarina obteve um total de
803.026 matrículas no ensino fundamental, sendo 448.379 nos anos iniciais e 354.647 nos
anos finais. Santa Catarina registrou um acréscimo de 24.126 matrículas em 2014. Em
contrapartida, o município de Blumenau registrou 36.656 matrículas no ensino fundamental
em 13,35. 481 matrículas em 2014, apresentando assim um decréscimo de 1.175 matrículas.
Cabe destacar, que o Plano Estadual de Educação (2014, p. 29), em sua versão
preliminar, afirma que “O cenário nacional de decréscimo no total de matrículas do Ensino
Fundamental na última década, é decorrente da redução da população na faixa etária de 6 a
14 anos, da repetência, do abandono e da evasão escolar”.
No que se refere às etapas do ensino fundamental por dependência administrativa,
registra-se que nos anos de 2013 e 2014 a rede pública estadual e municipal detém o maior
público alvo nessa etapa de ensino, predominando a matrícula na rede pública municipal.
Observa-se também que em 2014 houve elevação no total de matrículas na rede privada de
ensino. Com relação à quantidade de estabelecimentos escolares existentes em Blumenau que
ofertam o ensino fundamental, computamos um total de 87 instituições, sendo 50 da rede
municipal, 27 da rede estadual e 10 da rede privada de ensino.

b) Ensino Médio

A oferta do Ensino Médio é dever prioritário dos Estados, conforme art. 10 Inciso
VI, da LDBEN - redação dada pela Lei nº 12.061/2009. Sua finalidade de acordo com o art.
35 da respectiva LDBEN é:
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
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O Brasil, em 2013, registrou 8.312.815 matrículas no Ensino Médio, com redução de
0,76% em relação a 2012, representando 64.037% a menos. Santa Catarina ao contrário do
Brasil, neste mesmo período apresentou um incremento 6,6% no total de matrículas,
registrando 271.429 matrículas, que correspondem a 23,7% da Região Sul e 3,2% do país,
distribuídas em 975 estabelecimentos escolares.
Devido às suas responsabilidades legais, a rede pública estadual detém a maior
parcela das matrículas nesta etapa de ensino (83,86%).
Em Blumenau, segundo o censo escolar, a matrícula de ensino médio ofertada nas
redes: federal, estadual e privada em 2013, totalizou 12. 483 e em 2014, 13.136 matrículas.
Em Blumenau de 2013 a 2014, houve um aumento nas matrículas no Ensino Médio, de 653
alunos, ou seja, 2,55%. Dentre os fatores que contribuíram para a elevação do número de
matrículas, pode-se mencionar a abertura do Instituto Federal Catarinense - IFC, com a
ampliação da oferta de cursos de ensino médio integrado à educação profissional. O estado de
Santa Catarina conseguiu ampliar os investimentos no Ensino Médio a partir da substituição
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério – FUNDEF, pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, que, a partir 2007, abrange toda a
Educação Básica, inclusive o atendimento escolar a jovens e adultos.
Com o objetivo de alcançar a universalização do Ensino Médio à população de 15 a
17 anos de idade, foram criadas políticas públicas no estado assim como, a criação do
Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC. O Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI, de acordo
com o MEC, instituído pela Portaria nº971/2009, que integra as ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), é uma estratégia do Governo Federal para induzir a
reestruturação dos currículos do Ensino Médio. O objetivo deste programa é oportunizar ao
adolescente e ao jovem a ampliação do tempo escolar, integrando à sua formação, atividades
de aprendizagem voltadas à cultura, à arte, ao esporte, ao empreendedorismo, à
sustentabilidade e à tecnologia, com conteúdos curriculares organizados a partir de um
planejamento interdisciplinar, construído coletivamente.
Santa Catarina aderiu ao ProEMI a partir de 2009. Na cidade de Blumenau duas
escolas estaduais fazem parte do Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI, a EEB Luiz
Delfino e EEB D. Pedro II. No Brasil, o Ensino Médio e, consequentemente, em Santa
Catarina, se apresenta de forma diversificada, compreendendo cursos como: médio (formação
geral), médio integrado à educação profissional e magistério, além de sua oferta na
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modalidade de Educação de Jovens e Adultos. A cidade de Blumenau por dependência
administrativa tem curso médio - formação geral, em 24 escolas, sendo 17 estaduais, 06
privadas. Com relação ao ensino médio integrado à educação profissional o município conta
com as seguintes instituições: Serviço Nacional da Indústria – SENAI- e o Centro de
Educação Profissional Hermann Hering – CEDUP. Blumenau possui, também, em nível de
ensino médio, o curso de magistério na EEB Pedro II, e a modalidade de Educação de Jovens
e Adultos.
Santa Catarina teve um aumento expressivo da matrícula no Ensino Médio, nos
últimos anos, mas ainda não atende a totalidade da demanda de 15 a 17 anos de idade.
Atualmente, em torno de 76,1% desta população frequenta a escola, independente da etapa ou
modalidade de ensino da Educação Básica que estão cursando. O Estado não tem conseguido
manter uma regularidade de crescimento no atendimento, apresentando frequente oscilação.
Essa oscilação é, em parte, decorrente da saída dos adolescentes e jovens da escola
para trabalhar e retornando após certo tempo. Em Blumenau, conforme IBGE/Censo
Populacional de 2010, a porcentagem de alunos de 15 a 17 anos na escola é de 77,5% o que
mostra que universalizar o atendimento escolar, para toda a população de 15 a 17 anos de
idade, até 2016, será um grande desafio. Quando se trata da frequência na etapa de ensino
adequada para esta faixa etária, a situação é alarmante, porque somente 56,2% frequentam o
Ensino Médio, segundo dados do Observatório do PNE/ Todos Pela Educação/IBGE/PNAD.
A taxa de escolarização líquida no Brasil é de 53,3%, em Santa Catarina 62,6% e em
Blumenau 52,8%. Notamos que a cidade de Blumenau em relação ao Brasil e estado está com
o percentual bem preocupante. Em 2012, as taxas de reprovação e abandono no país foram
muito altas no Ensino Médio, respectivamente 12,2% e 9,1%. Na Região Sul, foram de
13,6% e 7,8%, respectivamente.
Os percentuais de reprovação e abandono, em Santa Catarina, são menores que os
nacionais e regionais, contudo, não menos alarmantes: 10,1% e 6,9% em 2012.
Diante da análise da série histórica dos últimos anos, o Estado apresenta oscilações
nas taxas de reprovação e abandono, não conseguindo diminuí-las de fato. As maiores taxas
se concentram na primeira série do Ensino Médio. Em 2013, o país registrou 29,5% dos
estudantes matriculados no Ensino Médio com distorção idade-série. Na Região Sul esse
percentual cai para 22,6% e em Santa Catarina é igual a 16,4%.

Os dados do Ensino Médio quanto ao aproveitamento escolar, em Blumenau,
mostram que é necessário um esforço coletivo e articulado para que o cenário atual desta
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etapa de ensino seja revertido. O que chama atenção é a grande diferença entre as redes,
principalmente nas taxas de reprovação.

6.8.3. Estrutura Pedagógica da GERED de Blumenau

O Estado de Santa Catarina, através do Plano Estadual de Educação - PEE, para o
decênio 2015-2024, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição da
República, no art. 166 da Constituição do Estado e no art. 8º da Lei federal nº 13.005, de 25
de junho de 2014, compreende a educação básica de forma a atender sujeitos do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio, o Ensino de Jovens e Adultos. Sendo assim, utiliza-se de
programas e projetos que auxiliam as instituições públicas a promover uma educação básica
de qualidade em todas as etapas. Dentre os programas e projetos, destacamos:

Escola Pública Integral – EPI/ Mais Educação – Escola em tempo Integral, tem
por finalidade viabilizar a ampliação das oportunidades de aprendizagem, uma
educação de qualidade. O currículo da Escola Pública Integrada deve ser
entendido como eixo organizador e dinamizador de ações desenvolvidas de forma
interdisciplinar e contextualizada, de modo a constituir uma unidade de atividade
curricular integrada e organizada a partir do Projeto Político Pedagógico. (Ensino
Fundamental.).
Escola Aberta – consiste em abrir as portas da escola nos finais de semana para
oportunizar a participação da comunidade, em atividades que promovam o
exercício da cidadania e o desenvolvimento integral do ser humano.
Nepre – garantir a inclusão das temáticas: violência, uso/abuso de substâncias
psicoativas, fomentar ações intersetoriais para a construção de uma rede de
encaminhamentos as entidades: Conselho Tutelar, Saúde, Segurança Pública,
Assistência Social e outros. (Ensino Fundamental e Médio)
Ensino Médio Inovador – EMI – programa tem por finalidade oportunizar ao
adolescente e jovem a ampliação do tempo escolar, integrando a sua formação,
atividades de aprendizagem voltadas à cultura, a arte, ao esporte, a
sustentabilidade e a tecnologia, com conteúdos curriculares organizados a partir
de um planejamento interdisciplinar construído coletivamente. (Ensino Médio)
Ensino Médio Integrado a Educação Profissional - EMIEP enfoca uma concepção
de formação humana, tendo como base o trabalho como princípio educativo, a
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integração de todas as dimensões da vida, visando à formação unilateral dos
sujeitos. As dimensões estão relacionadas ao trabalho, a ciência e a cultura.
(Ensino Médio).
PENOA (Programa Estadual de Novas Oportunidades de Aprendizagem) – tem
por objetivo diagnosticar as lacunas de aprendizagem, a qual sob a regência de um
professor pedagogo (series iniciais) ou professor de matemática e LPL (series
finais e ensino Médio), realizará trabalho pedagógico focado na leitura, na
produção textual e no cálculo: do acesso à consolidação destas habilidades.
(Ensino Fundamental e Médio).

6.8.4. Dos Direitos Fundamentais a Educação - Atendimento na Educação Básica

Crescimento da matrícula total de Blumenau, por dependência administrativa De acordo com o Censo Escolar, no comparativo de 2015 com 2010, a matrícula total na
Educação Básica do município de Blumenau diminuiu 2,8%. A rede estadual apresentou
diminuição de 16% no total de matrículas.

Tabela 42 - Total de Matrículas na Educação Básica, por Etapa e Modalidade de Ensino, no
Município de Blumenau - Censo Escolar 2015.

NOME
CEDUP Hermann Hering
CEJA de Blumenau
EEB Adolpho Konder
EEB Bruno Hoeltgebaum
EEB Carlos Techentin
EEB CEL Pedro Christiano Feddersen
EEB Christoph Augenstein
EEB Comendador Arno Zadrozny
EEB Dr. Max Tavares D Amaral
EEB Emilio Baumgart
EEB Erwin Radtke
EEB Gov. Celso Ramos
EEB Hercílio Deeke
EEB Hermann Hamann
EEB Joao Durval Muller
EEB Jonas Rosario Coelho Neves
EEB Julia Lopes De Almeida
EEB Luiz Delfino
EEB PE. José Mauricio
EEB Pedro II
EEB Prof.ª Aurea Perpetua Gomes

Anos
Iniciais
do EF

Anos
Finais
do EF

Ensino
Médio
1349

Ed.
Prof.
Conc. e
Subs.
782

EJA

973
200
380
270
177
111
179
244
226
65
438
533
192
363
200
134
134
332
116
159

229
336
222
259
140
66
215
241
43
414
477
173
286
166
72
237
285
207
164

484
127
243

506
244
629

90
844
406
526

Total Geral
2131
973
913
716
619
679
251
245
459
973
108
1096
1639
365
649
456
206
1215
1023
849
323
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EEB Prof.ª Izolete Elisa Gouveia
Muller
EEB Prof. Lothar Krieck
EEB Prof. Heriberto Joseph Muller
EEB Prof. Joao Widemann
EEB Prof. Nilo Borghesi
EEB Santos Dumont
EEB Victor Hering
EEF José Vieira Corte
EEM Ilse Karsten
EEM Norberto Lanser
EEM Prof. Wigand Gelhardt
EEM Prof.ª Elza Henriqueta T Pacheco

332
130
274
278
91
392
239
144

233
147
184
374
90
498
232
125

411
1097
704

216
159
198
403

565
277
869
1749
181
1594
471
269
216
159
198
403

Fonte: MEC/INEP/CENSO ESCOLAR 2015

6.9. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS – FMD

O conhecimento das potencialidades físicas, psicológicas e biológicas das crianças é
de suma importância, para que desta forma, a orientação sejam melhores aproveitadas.
Partindo deste pressuposto, há grandes probabilidades que, em uma determinada fase do
desenvolvimento, a criança apresente as condições corporais e psicológicas, para chegar
posteriormente a um alto desempenho esportivo.
Blumenau, sendo uma das maiores cidades de Santa Catarina, é a mais destacada do
Estado quando o assunto é esporte, pelo seu grande número de vitórias em diversas
competições e por ser grande formadora de talentos. Destaca-se que, muitas dessas
conquistas, tiveram a participação efetiva de atletas criados nas equipes de base da cidade.
O esporte é atualmente o maior fenômeno mundial de integração social e de
marketing, e assim o Município pelo seu potencial deve estar a frente neste contexto.
A implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente assegurou os direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação e ao esporte e lazer.
O esporte, por meio das modalidades esportivas, é ferramenta essencial na educação
integral de crianças e dos adolescentes.
O destaque que se tem dado ao binômio criança/atividade física é fundamental para
o desenvolvimento das questões relacionadas com o contexto esportivo em geral, já que uma
grande quantidade de crianças procuram os programas de iniciação esportiva para aprender
ou melhorar suas habilidades motoras. O aprendizado das modalidades esportivas deve
buscar a excelência, com a finalidade de proporcionar aos seus praticantes qualidade de vida,
socialização e evolução em uma possível carreira esportiva. Para tanto, se faz necessário a
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utilização de métodos cientificamente eficazes, profissionais capacitados, instalações e
materiais adequados.
A Fundação Municipal de Desportos de Blumenau, em parceria com o Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, através do Projeto de Iniciação Esportiva
pretende oferecer as crianças e adolescentes, em risco de vulnerabilidade social, matriculados
na rede de ensino público ou privados, iniciação em diversas modalidades esportivas, nos
vários polos distribuídos pelo município.

6.9.1. Iniciação Esportiva

O Programa de Iniciação Esportiva visa educar e socializar através do esporte,
dando oportunidade as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, de
praticarem esportes – no contra turno escolar – como instrumento de preservação da saúde e
integridade social. Este programa visa satisfazer as necessidades de diversão, movimento e
integração das crianças e adolescentes, além de estabelecer noções básicas de saúde, higiene,
alimentação, direitos e deveres, respeito, qualidade de vida, defesa do meio ambiente, cultura
e lazer.

6.9.2. Objetivos do Programa de Iniciação Esportiva

Implementar, democratizar e garantir às crianças e adolescentes do município de
Blumenau/SC, o acesso à prática esportiva em diversas modalidades, como forma de lazer e
promoção da saúde, bem como ser instrumento de inclusão social, contribuindo para o
desenvolvimento da cidadania e contribuir para a diminuição dos índices de evasão escolar.
Desenvolver ainda, valores, como:
- respeito, disciplina e espírito de equipe, por meio do ensino das modalidades
esportivas; Estimular a prática do esporte, proporcionando aos participantes bem estar físico e
mental;
- detectar talentos esportivos para as equipes de rendimento de Blumenau, com
supervisão dos técnicos da Fundação Municipal de Desportos;
- proporcionar crescimento e experiência profissional aos estudantes do Curso de
Educação Física e Descentralizar a prática das modalidades esportivas, criando polos em
regiões estratégicas de Blumenau.
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Público assistido: Crianças e Adolescentes na faixa etária de 07 a 17 anos, residentes no
município de Blumenau, matriculados nas redes de ensino.
As modalidades assistidas pelo programa são: atletismo masculino e feminino,
basquete masculino e feminino, futebol de campo masculino e feminino, futsal masculino e
feminino, ginástica artística masculina e feminina, handebol masculino e feminino, judô
masculino e feminino, karatê masculino e feminino, natação masculino e feminino, punhobol
masculino e feminino, remo masculino e feminino, tênis de campo masculino e feminino,
voleibol masculino e feminino, vôlei de praia masculino e feminino, totalizando quinze
modalidades.
As modalidades são desenvolvidas em quatro grandes regiões estratégicas de
Blumenau, conforme a demanda onde os polos esportivos são distribuídos nos bairros,
escolas e associações comunitárias e desportivas que possuem infraestrutura adequada para o
desenvolvimento de todas as atividades esportivas previstas no projeto. Os monitores são
professores ou estudantes do Curso de Educação Física, com a supervisão técnica a cargo dos
técnicos da FMD em suas respectivas modalidades. A organização e a coordenação das
atividades são da Gerência de Iniciação Esportiva. As atividades ocorrem no contra turno das
escolas, com frequência semanal de duas ou três vezes, sendo que estas atividades têm a
duração entre 90 e 120 minutos. A faixa etária atendida é dividida em turmas de 07 a 09 anos,
10 a 12 anos e 13 a 14 anos, e 15 a 17 anos com turmas de 20 a 30 participantes.
Consideramos incontestável a evolução da iniciação esportiva da FMD, onde os
parâmetros são baseados na formação curricular básica escolar com princípios pedagógicos
voltados ao social e lúdico. Outro exemplo, a ser seguido é a iniciação avançada, onde o
jovem escolhe a sua modalidade específica e já objetiva eventos esportivo representando a
FMD e o Município de Blumenau.
A Fundação conta ainda, com ações intersetoriais denominadas: Rota de Lazer;
Jogos Municipais, Desfiles Festivos nas datas de 02 e 07 de setembro; Jogos Estudantis da
Primavera de Blumenau; Festa do Trabalhador; Caminhadas das Nascentes e Vila Itoupava e
manutenção e ou ampliação de polos de modalidades esportivas no município.

6.10. FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU – FCB

A Fundação Cultural de Blumenau foi criada oficialmente em 07 de abril de 1972,
antes era denominada como Casa Dr. Blumenau.
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Tem como principais objetivos executar a política de apoio à cultura, formular,
coordenar e executar programas de incentivo às manifestações artístico-culturais, estimular a
pesquisa da arte e da cultura, apoiar instituições culturais públicas e privadas, incentivar a
produção e a divulgação de eventos culturais e integrar a comunidade às atividades culturais.
Sua visão atual é transformar a instituição em referência nacional na promoção de políticas
públicas culturais.
Sob a responsabilidade da Fundação estão os seguintes espaços: Museu da Família
Colonial; Mausoléu Dr. Blumenau; Museu de Arte de Blumenau; Casa da Memória da Escola
Nº 1; Centro Cultural da Vila Itoupava; Horto Edith Gaertner; Cemitério dos Gatos; Museu
de Hábitos e Costumes e Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller.
Atenta às necessidades da sociedade, a Fundação Cultural de Blumenau realiza e
apoia ações contínuas ou pontuais, que visam atender as demandas de atividades culturais
para a cidade de Blumenau, e muitas vezes para a região do Médio Vale do Itajaí.
Nos programas desenvolvidos pela Fundação estão festivais, mostras, fóruns,
palestras, exposições, editoriais, saraus, lançamentos de livros, empréstimos de acervo e
acontecimentos para os mais diversos públicos.

6.11. FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DA FAMÍLIA BLUMENAUENSE – Pró-Família
A Fundação Pró-família, pessoa jurídica de direito público, instituída pela Lei
Complementar no 515/2005, tem como missão promover o bem estar da família
blumenauense, através de programas e projetos voltados a crianças/adolescentes, idosos,
Clubes de Mães e Grupos Autônomos da Terceira Idade.
Através da Gerência da Criança e do Adolescente são desenvolvidos: Programa
Adolescente Aprendiz e Programa Criança e Adolescente, com fundamento na Constituição
Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, na Lei de Diretrizes e Bases
Nacionais - LDB e no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, tem como objetivo
promover a formação técnico-profissional de adolescentes ampliando a possibilidade de
inserção no mercado de trabalho, através de atividades teóricas e práticas organizadas em
tarefas de complexidade progressiva.
O público atendido gratuitamente é composto por adolescentes de 14 (quatorze) a 18
(dezoito) anos incompletos, cursando e frequentando a escola, cujo contrato de trabalho
poderá ter a duração máxima de 02 (dois) anos. As aulas teóricas são promovidas, na Prófamília, por professores com formação superior, sendo que a parte prática é realizada junto as
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empresas conveniadas, mediante Contrato de Aprendizagem fornecido pela Instituição. As
empresas também procedem à anotação da Carteira de Trabalho, garantindo assim, a
remuneração mensal e vale transporte ao adolescente aprendiz, em cumprimento à lei vigente.
O Programa é estruturado por um Projeto Político Pedagógico, com elaboração
anual do planejamento das aulas e, bimestral dos planos de aulas, com registro de seus cursos
junto ao CMDCA, sendo: Serviços Administrativos, Alimentação, Auxiliar de Produção e
Assistente de Vendas, autorizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
O MTE é responsável por definir o arco ocupacional (conjunto de ocupações
relacionadas, dotada de base técnica comum, que podem abranger as esferas da produção, da
circulação de bens e prestação de serviços, garantindo de forma mais ampla e aumentando a
possibilidade de inserção ocupacional do trabalhador), bem como, por padronizar a oferta de
programas de aprendizagem de acordo com o código de ocupação e os parâmetros
correspondentes, descritos na Classificação Brasileira de Ocupações CBO.
O Programa Adolescente Aprendiz apresenta capacidade de atendimento para um
público de 800 adolescentes. Atendimento realizado no mês de Maio/2016: 292
(adolescentes). Demanda Reprimida: cerca de 3.000 (adolescentes) cadastrados.

São desenvolvidas no Programa ações complementares, com destaque:

a) Realização da Gincana da Aprendizagem, no mês de Setembro, com o objetivo de
promover trabalho coletivo, ação solidária, interação, socialização e integração dos
aprendizes, professores e empresas conveniadas, além do cumprimento de tarefas préestabelecidas, com precisão e habilidade, estimulando o exercício da cidadania, do respeito,
da harmonia, da sabedoria e o cumprimento de deveres e direitos;

b) Realização de Palestras em parcerias com a OAB, ViaCredi, SEDEC, Júnior
Archievement, com temas voltados ao Direito Civil e Trabalhista, Produtividade e Qualidade
de Trabalho, Relacionamento, Conduta Pessoal e Postura Profissional, Boas Atitudes para o
Planeta e meio ambiente, entre outras;

c) Realização de Cursos Práticos (eletrônica e de empreendedorismo) oferecidos a
adolescentes que ainda não foram inseridos no mercado de trabalho;
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d) Participação ao Desfile de Natal e atividades promovidas pela Fundação Prófamília como forma de estimular o exercício da cidadania;

e) Visitas orientadas ao Parque São Francisco, como forma de interação com a
natureza, de contato com o meio ambiente, práticas de preservação ambiental e
sustentabilidade.

6.11.1. Dos Direitos Fundamentais a Criança e ao Adolescente

O Programa Criança e Adolescente, com fundamento na Constituição Federal, na
Lei de Diretrizes e Bases Nacionais - LDB e no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,
tem como objetivo promover a prevenção prevista no art. 70, do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Condizentes com as normas propostas, a Pró-família desenvolve aulas
ministradas na Sede e nos polos da Pró-família, situados em 27 Bairros de Blumenau, nas
modalidades: artes (plástica e teatro), artes marciais (Judô, Jiu Jitsu e Capoeira), dança
(moderna, ballet, folclore, etc..), práticas esportivas (futebol) e música (coral e violão).
O público é atendido no contra turno escolar, formado por crianças/adolescentes de
06 (seis) anos a 16 (dezesseis) anos completos, cursando e frequentando a escola.
Os professores possuem ensino superior, com licenciatura plena, ministram aulas
teóricas e práticas, promovendo também a apresentação das crianças/adolescentes em eventos
culturais e desportivos como: Desfiles da Oktoberfest e Magia de Natal, Jogos da Primavera,
além da Mostra Cultural promovida pela Fundação Pró-família.
O Programa é estruturado através do Projeto Político e Pedagógico, com a
elaboração anual de planejamento das aulas e bimestral dos planos de aulas, nas diversas
áreas ministradas, cujos objetivos gerais possibilitam o protagonismo infanto-juvenil;
O exercício da cidadania, como participação social e política; o autoconhecimento do ser no
meio social; o respeito aos valores ambientais, aos direitos humanos e a convivência em
grupo, de maneira produtiva e cooperativa.
Os conteúdos são ministrados por meio das seguintes atividades: Artes Marciais;
Artes Plásticas e Teatro; Dança; Música e Prática Esportiva, com capacidade de atendimento
para 5.000 crianças/adolescentes nos polos e 1.500 crianças/adolescentes na Sede.
No

Mês

de

Maio/2016:

885

crianças/adolescentes

na

Sede

e

4.450

crianças/adolescentes nos polos. Demanda Reprimida: 375 crianças/adolescentes na Sede,
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pois a escolha da aula cabe à família e a criança/adolescente que pode iniciar e, a qualquer
momento desistir, ou mesmo migrar para outra atividade, no decorrer do ano.
Contemplam nessa ação atividades complementares:
a) Realização de Palestras em parcerias com a ViaCredi, com temas voltados à
qualidade de vida, à prevenção ao uso de substâncias psicoativas e meio ambiente;
b) Realização de Ações Intergeracionais com os idosos que frequentam o Programa
Pró-Idoso da Pró/família, objetivando o fortalecimento de relações pessoais, o respeito aos
idosos, a solidariedade e a troca de experiências;
c) Participação no Desfile de Natal (Magia de Natal), Oktoberfest, possibilitando
vivência cultural da tradição local;
d) Realização de Piqueniques, atividades físicas, recreativas e ambientais no Parque
Ramiro, como forma de interação com a natureza e o meio ambiente, com vistas à
preservação ambiental, à sustentabilidade e à qualidade de vida;
e) Apresentações artísticas/esportivas/recreativas promovidas pela Pró-família
como: Mostra Cultural, Dia da Dança, Recital de Música, Copa Pró/família de Artes Marciais
e de Futebol, Peças Teatrais ou organizadas nos Bairros (polos) com parceria local.

6.12. CÂMARA DE VEREADORES MIRINS

Com o objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal e as escolas, foi
instituído, pelo Decreto Legislativo de nº 382/1999, o Programa Vereador Mirim na cidade de
Blumenau. Sendo esse o primeiro em Santa Catarina e referência em todo o Brasil pelo seu
formato de legislatura anual, ou seja, cada vereador mirim tem mandato de um ano.
Assim, os alunos participam de maneira mais efetiva das atividades da Câmara
Municipal. Até hoje, mais de 270 Vereadores Mirins exerceram mandato e representaram
mais de 85 escolas.
Além de promover a aproximação entre Câmara de Vereadores e as escolas, os
alunos têm a oportunidade de aprender sobre a Administração Pública e seu contexto na
sociedade brasileira. As experiências contribuirão para a formação pessoal, além de preparar
líderes capacitados e conscientes dos seus deveres e direitos como cidadãos.
Todos os anos são eleitos 15 Vereadores Mirins titulares e 15 suplentes que recebem
cursos de formação continuada, como oratória, técnica legislativa, redação oficial, entre
outros. Os parlamentares mirins participam de sessões solenes, ordinárias e itinerantes em
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que debatem e elaboram projetos de leis e requerimentos relacionados às suas escolas e à
comunidade blumenauense.
Participam os alunos matriculados na rede municipal, estadual ou particular de
ensino de Blumenau, entre o 5º e o 8º ano do ensino fundamental, desde que tenha idade
inferior a 15 anos até a data da eleição para poderem se candidatar.

Alguns números do Programa Vereador Mirim em Blumenau.

2.800 requerimentos debatidos e votados;
340 sessões mirins realizadas;
43 projetos de lei foram apresentados, debatidos e votados;
06 projetos de leis apresentados na Câmara Mirim se tornaram Leis Ordinárias na
Cidade;
270 Vereadores Mirins foram eleitos até hoje;
85 escolas já elegeram Vereadores Mirins. (Informações apresentadas em junho de 2016).

6.13. FÓRUM MUNICIPAL DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE
DEFESA E GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
Fórum DCA

O Fórum Municipal das Entidades Não Governamentais de Defesa e Garantias dos
Direitos da Criança e do Adolescente, intitulado Fórum - DCA, que congrega diversas
entidades ligadas ao tema há mais de 20 anos, não possui personalidade jurídica própria.
Reúne-se mensalmente com seus integrantes de forma espontânea com vistas às ações de
proteção da população infanto juvenil do município de Blumenau.
O Fórum DCA interage com os órgãos públicos e com os diversos Conselhos, e,
cada biênio escolhem os conselheiros não governamentais para compor o CMDCA. Os
integrantes escolhem também a cada biênio o Coordenador e o Secretário do Fórum.
Destacamos que o Fórum DCA está intimamente ligado ao CMDCA, razão que o
leva a ficar atento às ações que se desenvolvidas nesse colegiado e, desta forma, acompanhar
o Plano como um todo.
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6.14. CONSELHOS TUTELARES

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069/90 é fruto do processo
de democratização do País. Uma importante conquista da sociedade brasileira, que tem como
base os três eixos: Defesa, Promoção, Controle e Efetivação dos Direitos, que se mantêm
articulados entre si formando o Sistema e Garantias dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Blumenau, no ano de 1991 constituiu o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CMDCA. Já o primeiro Conselho Tutelar foi instituído em março de 1992
e a segunda Unidade foi criada em 1994. Em 2015, através da Lei Complementar nº 979, o
município de Blumenau constituiu a sua terceira Unidade do Conselho Tutelar.
O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente/ ECA.
De acordo com as orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em cada Município e no Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho
Tutelar como órgão integrante da administração pública local.
Para assegurar a equidade de acesso, caberá aos Municípios e ao Distrito Federal
criar e manter Conselhos Tutelares, observada, preferencialmente, a proporção mínima de um
Conselho para cada cem mil habitantes.
Outro aspecto importante a ser destacado é o processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar que deve ocorrer em data unificada em todo o território nacional a cada 04
(quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição
presidencial.
Os (as) Conselheiros (as) Tutelares, titulares e suplentes eleitos são escolhidos por
sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores com domicílio
eleitoral no Município, em processo a ser conduzido pelo CMDCA, com fiscalização do
Ministério Público do Estado de Santa Catarina, através da Promotoria de Justiça da Infância
e da Juventude desta Comarca.

6.14.1. Área territorial de atuação dos CTs com a abrangência de 100% de cobertura no
município, conforme segue:
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1. Conselho Tutelar I – CT I: Boa Vista, Bom Retiro, Centro, Garcia, Glória, Itoupava
Seca, Jardim Blumenau, Ponta Aguda, Progresso, Ribeirão Fresco, Valparaíso, Vila
Formosa, Vila Nova, Victor Konder e Vorstadt;
2. Conselho Tutelar II – CT II: Água Verde, Badenfurt, Do Salto, Escola Agrícola, Passo
Manso, Salto do Norte, Salto Weissbach, Velha, Velha Central e Velha Grande;
3. Conselho Tutelar III - CT III: Fortaleza, Fortaleza Alta, Fidélis, Itoupava Central,
Itoupava Norte, Itoupavazinha, Nova Esperança, Testo Salto, Tribess e Vila Itoupava.

6.14.2. Horário de Funcionamento: De segunda a sexta feira das 08:00 às 19:00, na sede do
Conselho Tutelar

O (a) Conselheiro (a) Tutelar trabalha em regime de plantão, das 19 horas às 8 horas,
de segunda a sexta-feira e durante 24 (vinte e quatro) horas aos sábados, domingos e feriados.
O plantão consiste na escala de um dos (as) conselheiros (as) tutelares para o
atendimento, além do horário de expediente, inclusive sábados, domingos e feridos, de
situações onde ocorrem violações de direitos da criança ou do adolescente.
O (a) Conselheiro (a) Tutelar em regime de plantão atenderá prontamente, em
qualquer área de abrangência, das três unidades dos Conselhos Tutelares.

7. COMPROMISSO DO PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

As ações previstas para execução do presente Plano visam à consolidação dos
direitos da criança e do adolescente sobre a perspectiva da prioridade absoluta, conforme
preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Considerando as questões apresentadas e em conformidade com as responsabilidades
previstas no Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 2016 -2026, o
município de Blumenau vem assegurar seu compromisso garantindo a sua inclusão no Plano
Plurianual 2018/2021, na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias e na proposta da Lei
Orçamentária Anual do respectivo período, de acordo com as Políticas de Atendimento a Criança
e ao Adolescente nas mais distintas áreas de atuação.
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7.1. FINANCIAMENTO

O orçamento previsto para a política de implementação do Plano Municipal dos
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes é fundamental, pois a previsão orçamentária
deverá considerar a evolução do tempo de vigência do Plano a contar do ano de 2016 a 2026
(dez anos).
A previsão orçamentária deverá contemplar as ações permanentes em torno das
políticas de atendimento a criança e adolescente. Terá a responsabilidade em apresentar
revisão anual, para adequação e ajustes que se fizerem necessárias ao pleno desenvolvimento
do Plano.
O CMDCA deverá acompanhar o monitoramento do planejamento Plurianual –
PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei de Orçamento Anual – LOA, com o
intuito de garantir a previsão orçamentária com alcance aos objetivos previstos neste Plano.
Destacamos que a responsabilidade financeira deverá ser compartilhada entre os três entes
federados (Município, Estado e Governo Federal).
Nesse contexto, vamos encontrar no Orçamento Criança e Adolescente, o Fundo da
Infância e da Adolescência - FIA que tem como objetivo financiar projetos que atuem na
garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Os recursos
aplicados exclusivamente deverão ser submetidos ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, conforme legislação vigente. As ações pertinentes ao público
criança e adolescente poderão financiar, projetos e ações que atendam o público em questão,
e que configure como uma das linhas de ação previstas no Plano de Ação e Aplicação do
CMDCA.

7.2. ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO

O movimento em torno da consolidação no município do Orçamento Criança e
Adolescente, instituída pela Lei Municipal nº 7254, de 11 de abril de 2008, que declara o
reconhecimento da importância dos investimentos públicos aplicados com a criança e
adolescente, promoverão o reordenamento político orçamentário capaz de garantir a plena
execução do Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.
Os investimentos públicos assegurarão os princípios norteados para uma sociedade
justa, democrática, garantidora de direitos, cidadã. Que reconheça a criança e o adolescente
sujeito de direitos. Sendo assim, a proteção e o desenvolvimento das crianças e dos
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adolescentes também estão diretamente vinculados aos aspectos pertinentes ao seu
desenvolvimento social, político, cultural, entre outros.
O orçamento previsto nas áreas específicas implicam no reconhecimento das
demandas compreendidas em sua execução para curto, médio e a longo prazo. O Município
apresenta em sua estrutura orçamentária a elaboração por órgãos e unidades administrativas
(diretorias), tendo estas às indicações nos seus respectivos orçamentos:
Secretaria de Educação – Orçamento Total
Secretaria de Desenvolvimento Social – Orçamento Parcial
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - Orçamento Total
Fundo Municipal da Assistência Social - Orçamento Parcial
PRO-FAMILIA - Orçamento Parcial
FAEMA - Orçamento Parcial
FM Desportos - Orçamento Parcial
FCB - Orçamento Parcial
Fundo Municipal de Saúde - Orçamento Parcial

7.3. NECESSIDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL

a) O CMDCA juntamente com a Comissão Intersetorial estabelecerá como prioridade a
partir de 2016 o acompanhamento para a implementação do Plano;
b) O CMDCA organizará anualmente calendário permanente de acompanhamento,
monitoramento e avaliação do Plano;
c) O Plano de Ações apresentado de forma intersetorial têm a responsabilidade em
manter-se articulado com a rede de atendimento à criança e ao adolescente;
d) Reconhecimento dos Operadores que formam o Sistema de Garantia de Direitos para
implementação do Plano, mediante responsabilidades específicas de todas as áreas de
atendimento.

7.4. IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 2016 – 2026
apresenta uma trajetória elaborada a partir das bases e realidades da criança e do adolescente
do Município, observando os indicadores sociais, culturais, educacionais, entre outros. Tratase de um planejamento a logo prazo (dez anos). Neste sentido, o Plano deve ser um processo
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dinâmico, flexível e articulado intersetorialmente, com vistas à avaliação permanente. Por
isso, no momento da avaliação, poderão ser propostas alterações, redefinições, repactuações e
ajustes necessários, sempre visando à eficácia e a efetividade da política da criança e do
adolescente (Paraná 2012, p. 427).

7.5.

CRONOGRAMA

DE

ACOMPANHAMENTO,

MONITORAMENTO

E

AVALIAÇÃO

É fundamental que as ações previstas no Plano sejam monitoradas sistematicamente,
através do levantamento dos indicadores que reflitam cada etapa da atividade e, dessa forma,
proceder aos ajustes que se mostrem necessários, com vistas, a otimizar recursos humanos e
financeiros principalmente os resultados adequados.
O monitoramento é ferramenta que permite, em especial, produzir conhecimento
sobre a situação e o contexto dos serviços, programas e projetos, acompanhando processos e
identificando os pontos críticos da gestão.
A metodologia, instrumental e cronograma, para o processo de monitoramento e
avaliação do Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes serão
definidos pela Comissão de Monitoramento que será constituída conforme deliberação do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no primeiro trimestre de 2017.
Vale destacar que o cronograma de monitoramento irá planejar o monitoramento
para dez anos.

8. PLANO DE AÇÃO PARTE II– 2016 a 2026

O plano de ação desenvolvido intersetorialmente passa a ser uma ferramenta de
integração e articulação junto ao Sistema de Garantias de Direitos da Criança e da
Adolescência.
Seu processo de implementação exigirá a participação permanente de toda a rede de
atendimento a criança e ao adolescente, visando à identificação de resultados e avaliando
novas propostas e ou alterações que atendam permanentemente as necessidades expressas por
esse público.
Este esse tema perpassa a transversalidade das políticas, elevando o debate em torno
da oferta e desenvolvimento dos atendimentos a criança e do adolescente, requer que as ações
desenvolvidas sejam conjuntas. Neste sentido, as interfaces das políticas devem estimular
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ações intersetoriais, a fim de que as questões relacionadas ao público em questão adquiram
uma nova dimensão.
O Plano de Ação – Parte II se apresenta no formato intersetorial formando um
conjunto amplo e responsável, previsto para o período de dez anos.
O referido Plano de Ação está organizado em documento específico em forma de
planilhas sendo apresentado com a denominação “Plano de Ação - Parte II”, estando apenso a
“Parte I”, após as Referências Bibliográficas.
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