
Eixos do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Município de Palmas 

 

Período de execução 2015/2019 

EIXO PREVENÇÃO 

 

 

EIXO - PREVENÇÃO 

 

Objetivo: Assegurar ações preventivas contra o abuso e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes, fundamentalmente pela educação, 

sensibilização e autodefesa. 

 

Ações 

 

Responsáveis Parceiros 

 

Promover campanhas, oficinas e palestras nos 

espaços de convivência de crianças e adolescentes 

para a prevenção ao abuso e/ou exploração sexual 

de crianças e adolescentes com foco nos direitos 

sexuais, observando temas transversais como 

gênero, raça/etnia, orientação sexual etc. 

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social -SEDES 

SEMED 

SEMUS 

 

Instituições de Ensino Superior 

 

Cedeca Glória de Ivone 

 

Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA 

Promover Campanhas Virtuais, com foco na 

prevenção ao abuso e a exploração sexual contra 

crianças e adolescentes no município de Palmas e 

Realizar a divulgação das ações realizadas nas 

redes sociais 

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social -SEDES 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

Setor de  Comunicação das Secretarias municipal 

 

 

Instituições de Ensino Superior 

Fundação Universidade do Tocantins 

(Unitins) 

 

Cedeca Glória de Ivone 

 

Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA 

Realizar  oficinas e palestras em Obras da 

construção civil Órgãos Públicos, Postos de 

Secretaria de Desenvolvimento Social -SEDES 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

Ministério Público 

Delegacia de Proteção à criança e ao 



abastecimento, Rodoviária, Escolas, Motéis e 

Hotéis, e outros estabelecimentos suscetíveis à 

exploração sexual no entorno da capital Palmas. 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

 

adolescentes 

Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA 

Capacitar profissionais da educação, saúde e 

assistência social sobre o fluxograma de 

atendimento, bem como encaminhar para 

corretamente os casos de abuso e/ou da 

exploração. 

 

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS)  

 Segurança Pública 

FESP? 

Secretaria Estadual de Saúde 

(SESAU) 

 

 

Instituições de Ensino Superior 

 

Realizar orientação e formação para  agentes 

públicos e profissionais da iniciativa privada ou de 

organizações de trabalhadores direta ou 

indiretamente vinculados à cadeia produtiva do 

turismo, aos megaeventos e às grandes obras de 

desenvolvimento. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

Secretaria Municipal de Cultura 

Secretaria Municipal do Turismo e Meio 

Ambiente 

FESP? 

Fundação Universidade do Tocantins 

(Unitins) 

 

Instituições de Ensino Superior 

Realizar formação continuada para profissionais 

que atuam no Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente (SGD), assegurando 

orçamento do governo Estadual e Municipal, 

sobre papeis e atribuições na formulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas 

públicas, plano plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA). 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social –SEDES 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDA) 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde 

(SEMUS) 

FESP? 

Fundação Universidade do Tocantins 

(Unitins) 

Instituições de Ensino Superior 

Criar Comissão de Monitoramento e avaliação 

deste Plano, bem como para avaliar anualmente o 

serviço de abordagem social realizado pelo Centro 

de Referência de Assistência Social (CREAS) no 

sentido de aprimorar o serviço. 

Conselho Tutelar e Conselho de Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA  

Observatório dos Direitos Humanos de Crianças 

e Adolescentes do Cedeca Glória de Ivone 

Ministério Público Estadual 

Secretaria de Desenvolvimento 

Social SEDES 

 



 

 

 

Realizar o monitoramento  das ações realizadas 

pelo Programa de estratégias para Promoção da 

Saúde na Estratégia de Saúde da Família 

 

 

Conselho Tutelar e Conselho de Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA  

Observatório dos Direitos Humanos de Crianças 

e Adolescentes do Cedeca Glória de Ivone 

Ministério Público Estadual 

Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde 

(SEMUS) 

FESP? 

Fundação Universidade do Tocantins 

(Unitins) 

Instituições de Ensino Superior 

Realizar ações para prevenção de todas as formas 

de abuso e/ou exploração sexual crianças e 

adolescentes em caso de execução de grandes 

obras de desenvolvimento e no contexto de 

megaeventos, com vistas à redução do impacto 

social nas diversas formas de violação de direitos 

de crianças e adolescentes. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

 

Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde 

(SEMUS) 

FESP? 

Fundação Universidade do Tocantins 

(Unitins) 

Instituições de Ensino Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EIXO ATENÇÃO 

 

EIXO - ATENÇÃO 

Objetivos: Garantir o atendimento especializado, e em rede, às crianças e aos adolescentes em situação de abuso e/ou exploração sexual e às suas 

famílias, realizado por profissionais especializados e capacitados, assim como assegurar atendimento à pessoa que comete violência sexual, 

respeitando as diversidades de condição étnico-racial, gênero, religião cultura, orientação sexual etc.  

Ações Responsáveis Parceiros 

Universalização e divulgação do acesso às políticas 

públicas de atendimento a crianças e adolescentes em 

situação de abuso e/ou exploração sexual e suas famílias, 

de forma integral e intersetorial,, com a qualificação de 

programas e profissionais, especialmente, das áreas de 

saúde, educação e assistência social, esporte e lazer, 

respeitando as diversidades. 

Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social 

Secretaria Estadual da Saúde 

Secretaria Estadual da Educação 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Secretaria Municipal da Saúde 

Secretaria Municipal da Educação 

FUNDESPORTES 

Secretaria Estadual de 

Esportes 

Secretaria Estadual de Cultura 

Secretaria Estadual de Cultura 

Secretaria Municipal de 

Cultura 

Secretaria da segurança 

pública 

 Garantir a permanência da criança no âmbito familiar. 

Caso necessário garantir acolhimento institucional a 

crianças e adolescentes em situação de abuso e/ou 

exploração sexual nos territórios, inclusive que dê conta 

das especificidades inerentes a situações de tráfico para 

esse fim e/ou de ameaça de morte, respeitando as 

diversidades.  

Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

 

 

CEDECA Glória de Ivone  

CMDCA 

 

Garantia de atendimento psicossocial a crianças e 

adolescentes em situação de abuso e/ou exploração sexual 

e suas famílias, assegurando, quando necessário, 

acompanhamento na saúde mental, observada a 

pertinência da medida protetiva, respeitando as 

diversidades.  

Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social 

Secretaria Estadual da Saúde 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Secretaria Municipal da Saúde 

SAVIS 

 

SEPSI 

 Oferta de atenção especializada à criança e adolescente 

em situação de exploração sexual, com foco na 

modalidade de tráfico para esse fim, e suas famílias, na 

Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Juizado da Infância e 

Juventude 

Secretaria Estadual de 



rede de atendimento e nos serviços de proteção, 

respeitando as diversidades.  

Segurança Pública 

CEDECA 

CMDCA 

 

 Garantia do acesso e ampliação da oferta de formação 

profissional por meio de uma política específica, que 

assegure a inserção socioprodutiva de adolescentes em 

situação de abuso e/ou exploração sexual, com reserva de 

vaga para adolescentes com deficiência, respeitando as 

diversidades.  

Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Secretaria da Educação  

Ministério do Trabalho 

SENAC 

PRONATEC 

SINE Estadual e Municipal 

IEL 

CIEE 

Fundação Pro-Cerrado 

 

 Implementação de programas e serviços destinados ao 

fortalecimento e acompanhamento de famílias de crianças 

e adolescentes em situação de abuso e/ou exploração 

sexual, respeitando as diversidades.  

Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social\ 

SAVIS 

CEDECA 

CMDCA 

SINE Estadual e Municipal 

 

 Implantação e fortalecimento de programas intersetoriais 

e serviços destinados ao atendimento e acompanhamento 

da pessoa que comete violência sexual contra crianças e 

adolescentes, com definição de parâmetros, considerando 

os aspectos culturais, sociais e de saúde.  

Secretaria Estadual da Defesa Social 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Secretaria Estadual da Saúde 

Secretaria Municipal da Saúde 

 

Defensoria Pública 

Ministério Público  

 

 Pactuação de fluxos e/ou protocolos de procedimentos 

entre as diversas instâncias encarregadas de assegurar 

atendimento a criança e adolescente em situação de abuso 

e/ou exploração sexual, bem como à pessoa que comete 

abuso e/ou exploração sexual, considerando as suas 

especificidades.  

Secretaria Estadual da Defesa Social 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Secretaria Estadual da Saúde 

Secretaria Municipal da Saúde 

Secretaria Estadual da Educação 

Secretaria Estadual de Segurança Pública 

 

Defensoria Pública 

Ministério Público  

 

Disseminação e adaptação, quando for o caso, de 

metodologias nacionais e internacionais exitosas de 

atendimento a criança, adolescente em situação de abuso 

e/ou exploração sexual e suas famílias e à pessoa que 

comete essas expressões de violência.  

Secretaria Estadual da Defesa Social 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Secretaria Estadual da Saúde 

Secretaria Municipal da Saúde 

 

Defensoria Pública 

Ministério Público  

 



 Oferta de atendimento especializado respeitando as 

questões territoriais e étnicas, especialmente em relação a 

crianças e/ou adolescentes em situação de abuso e/ou 

exploração sexual oriundos de comunidades indígenas e 

quilombolas, respeitando as demais diversidades.  

SESAI 

Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social 

Secretaria Estadual da Saúde 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Secretaria Municipal da Saúde 

Secretaria Estadual de Cultura 

 

Garantia de atendimento a crianças e adolescentes em 

situação de abuso e/ou exploração sexual, que são 

usuários de álcool e outras drogas, em serviços 

especializados na rede de atendimento, respeitando as 

diversidades.  

Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social 

Secretaria Estadual da Saúde 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Secretaria Municipal da Saúde 

SEPSI 

Articulação dos serviços intersetoriais que realizam 

atendimento nos casos de abuso e/ou exploração sexual 

de crianças e adolescentes com os órgãos de investigação 

e responsabilização.  

Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social 

Secretaria Estadual da Saúde 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 

Secretaria Municipal da Saúde 

Juizado da Infância e 

Juventude 

Secretaria Estadual de 

Segurança Pública 

CEDECA 

CMDCA 



EIXO DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO 

 

EIXO - DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO 

 

Objetivo: Atualizar o marco normativo sobre crimes sexuais, combater a impunidade, disponibilizar serviços de notificação e responsabilização 

qualificados. 

 

Ações 

 

Responsáveis Parceiros 

Divulgar as informações do Banco de dados do SINAN- 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

Vigilância Epidemiológica Rede de Proteção da Criança e do 

Adolescente 

Realizar capacitação da rede acerca da denúncia e 

preenchimento da ficha de notificação  

Vigilância Epidemiológica Rede de Proteção da Criança e do 

Adolescente 

Fortalecer e reestruturar os Conselhos Tutelares e 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, bem como fornecer capacitação contínua e 

permanente aos conselheiros tutelares e de direitos, 

através da escola de conselhos, seminários e palestras.  

Prefeitura Municipal de Palmas: Secretaria do 

Desenvolvimento Social. 

Unitins, Ministério Público 

Estadual – MPE,  Defensoria 

Pública do Estado, Associação 

Tocantinense de Conselheiros 

Tutelares - ATCT 

Facilitar e agilizar o recebimento, encaminhamento e 

resolução das denúncias de violações sexuais de crianças 

e adolescentes através de uma central de notificação e 

distribuição de casos. 

Prefeitura Municipal de Palmas: Secretaria do 

Desenvolvimento Social. 

Conselhos Tutelares 

Elaborar um protocolo municipal de notificação e 

encaminhamento dos casos de violência sexual de 

crianças e adolescentes, no âmbito da Saúde, Educação e 

Prefeitura Municipal de Palmas: Secretaria do 

Desenvolvimento Social Educação, Saúde.  

Conselhos Tutelares Defensoria 

Pública do Estado, 



Assistência Social, para encaminhamento e 

acompanhamento dos Conselhos Tutelares.  

 

 

 

PARTICIPAÇÃO E PROTAGONISMO 

 

 

AÇÃO RESPONSÁVEIS  PARCEIROS 

Promover ações nas escolas, priorizando as rurais, 

envolvendo as crianças e adolescentes com seus 

responsáveis com metodologia própria a faixa etária deste 

público alvo.  

Secretaria Municipal de Educação e  

Grêmios Estudantis   

Caixa Econômica, Cedeca Glória 

de Ivone e Instituto Federal Do 

Tocantins (IFTO) 

Promover a criação de campanhas de divulgação para a 

disseminação do Disque 100 para que haja aumento de 

denúncias anônimas de pessoas que cometem a violência 

com a finalidade de sensibilizar e combater a violência 

sexual. 

Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

de Comunicação do Município. 

Grêmios Estudantis   

Adolescentes da Rede de Jovens 

Protagonistas de Palmas. 

 

Cedeca Glória de Ivone e Instituto 

Federal Do Tocantins (IFTO), 

Centro Juvenil Salesianos, Caixa 

Econômica e Instituto Federal Do 

Tocantins (IFTO), Secretaria da 

juventude e Governo do Estado. 

Criação de Ouvidoria local para denunciar todas as formas 

de violência contra crianças e adolescentes e que preservem 

a identidade do denunciante. 

Prefeitura de Palmas:  

Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Social  

Grêmio estudantil 

Ministério Público Estadual 

 

Garantir a participação de crianças e do adolescente em 

espaços de decisão e discussão política. 

Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) 

Cedeca Glória de Ivone e Instituto 

Centro Juvenil Salesianos, 



Secretaria da juventude  

Secretaria de Desenvolvimento 

Social 

Fomentar ações políticas e artísticas desenvolvidas pelas 

crianças e adolescente para promover a conscientização das 

pessoas em situação de violência sexual.  

 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

(SEDES)  

Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

Secretaria Municipal de Cultura 

Cedeca Glória de Ivone  

Grêmios Estudantis   

Adolescentes da Rede de Jovens 

Protagonistas de Palmas. 

 

Promover a realização de campanhas virtual, utilizando os 

meios de comunicação como redes sociais, radio, TV, para 

mobilizar e sensibilizar a sociedade e o poder público sobre  

abuso e exploração sexual infanto juvenil.  

Cedeca Glória de Ivone  

Grêmios Estudantis  

Adolescentes da Rede de Jovens 

Protagonistas de Palmas. 

 

 

SEDES)  

Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde 

(SEMUS) 

Secretaria Municipal de Cultura 

 

Realizar ações de mobilização e sensibilização em órgãos 

governamentais e ONGs contra a violência sexual de 

crianças e adolescentes. 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

(SEDES)  

Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

Secretaria Municipal de Cultura 

 

Cedeca Glória de Ivone  

Grêmios Estudantis  

Adolescentes da Rede de Jovens 

Protagonistas de Palmas. 

 

Fomentar projetos e ações educativas sobre a importância 

da proteção à criança e adolescente com a participação 
Governo Estadual 

Adolescentes, Cedeca, Governo do 

Estado, Secretaria de Educação e 



direta de crianças e adolescentes Prefeitura Municipal  

Estimulo à criação e/ou ampliação de blogs e redes sociais 

para o incremento do diálogo sobre direitos humanos de 

crianças e adolescentes, especialmente aqueles alimentados 

e administrados por esse segmentos.   

Secretaria de Desenvolvimento Social 

(SEDES)  

Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) 

Secretaria Municipal de Comunicação de 

Palmas. 

 

 

Grêmios Estudantis  

Adolescentes da Rede de Jovens 

Protagonistas de Palmas 

Promover ações de prevenção envolvendo a Rede de 

Proteção à criança e ao adolescente, especialmente as 

escolas. 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

(SEDES)  

Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

Secretaria Municipal de Cultura 

Secretaria Municipal do Turismo e Meio 

Ambiente 

Cedeca Glória de Ivone  

Grêmios Estudantis  

Adolescentes da Rede de Jovens 

Protagonistas de Palmas. 

 

Criar nas escolas públicas municipais e estaduais grupos de 

diàlogo sobre a violência sexual infanto-juvenil  

Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) 

Secretaria Estadual da Educação 

 

Grêmios Estudantis  

Adolescentes da Rede de Jovens 

Protagonistas de Palmas. 

 

Implementar  nas escolas equipes de profissionais para 

atender e acompanhar os/as adolescente em situação de 

violência sexual  

Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), Serviço de 

Atendimento a pessoa em situação de 

violência sexual (SAVIS). 

(SEMED) 

Secretaria Estadual da Educação 

 

Promover reuniões com a comunidade com a finalidade de 

tratar do assunto do enfrentamento da Violência Sexual 

Associação de Moradores, Centros de 

Referência de Assistência Social - CRAS 

Prefeitura de Palmas e Câmara dos 

Vereadores de Palmas 



Fomentar espaços de participação para crianças e 

adolescente nas escolas, no sentido de promover a 

prevenção da violência sexual . 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

(SEDES)  

Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED) 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

 

Conselhos Tutelares 

Cedeca Glória de Ivone  

Grêmios Estudantis  

Adolescentes da Rede de Jovens 

Protagonistas de Palmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDOS E PESQUISAS 

 

 

EIXO - ESTUDOS E PESQUISAS 

 

Objetivo: Conhecer as expressões do abuso e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes por meio de diagnósticos, levantamento de 

dados, estudos e pesquisas 

 

Ações 

 

Responsáveis Parceiros 

Criação de um banco de dados a respeito da violência 

sexual unificado na Rede de Proteção da Criança e do 

Adolescente.  

Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

Fundação Universidade do Tocantins 

(UNITINS) e Secretária da Saúde 

Cedeca Glória de Ivone. 

Elaboração de Estudos a respeito do inquérito e 

tramitação dos processos de envolvimento de violência 

sexual 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

Fundação Universidade do Tocantins 

(UNITINS)  

Ministério Público (MP), 

Defensoria Pública do Estado do 

Tocantins (DPE) 

Apresentação de diagnosticos diagnóstico e dados 

estatísticos  para a sociedade no que tange ao abuso e à 

exploração sexual. 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

Fundação Universidade do Tocantins 

(UNITINS)  

Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) e Secretária de 

Assistência Social  

 

Propor metodologias estratégicas para fortalecer o 

enfrentamento e a visibilidade do fenômeno. 

 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

Fundação Universidade do Tocantins 

(UNITINS) 

Cedeca Glória de Ivone. 

Articular o estudo sobre violência sexual com outras 

violações em que crianças e adolescentes estão 

expostas como é o caso do trabalho infantil e 

drogadição. 

 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

Fundação Universidade do Tocantins 

(UNITINS) 

Cedeca Glória de Ivone 

Publicação ou divulgação de artigos científicos nos Universidade Federal do Tocantins (UFT), CMDCA e Assistência Social 



meios de comunicação locais. Fundação Universidade do Tocantins 

(UNITINS) 

Realizar pequenas oficinas junto à rede partir de casos 

emblemáticos de forma que se possa construir 

processos e práticas interventivos.  

 

 Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

Fundação Universidade do Tocantins 

(UNITINS) 

Cedeca Glória de Ivone, Conselho 

Regional de Serviço Social - 

CRESS, Secretaria de Saúde. 

 

 

 

 



EIXO - MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO  SOCIAL 

 

OBJETIVOS:  Fortalecer locais de enfrentamento e pela eliminação do abuso e/ou exploração sexual, envolvendo mídia, redes, fóruns, comissões, 

conselhos e outros. 

 

AÇÕES RESPONSÁVEL PARCEIROS 

Promoção da integração dos conselhos municipal de direitos da criança e do 

adolescente e dos setoriais para a construção de políticas articuladas de 

enfrentamento ao abuso e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes.  

                    

Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) 

SISDEC 

  Comitê Municipal de 

Enfrentamento, Secretaria de 

Desenvolvimento Social 

(SEDES)  

 

 

Incidência junto ao conselho municipal de criança e do adolescente para efetiva 

destinação de recursos em seu respectivo fundo para o enfrentamento ao abuso e/ou 

exploração sexual.  

Comitê Municipal de 

Enfrentamento,  

Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) 

Comitê Municipal de 

Enfrentamento, Secretaria de 

Desenvolvimento Social 

(SEDES)  

 

 

Estímulo ao fortalecimento e à descentralização das redes, comitês, fóruns, e 

comissões para o enfrentamento do abuso e/ou exploração sexual de crianças e 

adolescentes no âmbito municipal.  

Comitê Municipal de 

Enfrentamento,  

Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) 

Comitê Municipal de 

Enfrentamento, Secretaria de 

Desenvolvimento Social 

(SEDES)  

Fórum Estadual de Defesa dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescentes (Fórum DCA/TO) 

SISDEC 

 

Promoção da mobilização efetiva de todos os segmentos da sociedade para a 

promoção dos direitos sexuais e proteção de crianças e adolescentes em situação de 

Comitê Municipal de 

Enfrentamento, Secretaria de 

Comitê Municipal de 

Enfrentamento, Secretaria de 



abuso e de exploração sexual.  Desenvolvimento Social (SEDES)  

 

 

Desenvolvimento Social 

(SEDES)  

Fórum Estadual de Defesa dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescentes (Fórum DCA/TO) 

SISDEC 

 

Fomento ao engajamento de setores empresariais estratégicos, tais como Sistema S, 

turismo, transportes, centrais de abastecimento, entre outros, e segmentos de 

trabalhadores como centrais sindicais, associações e sindicatos, para que 

promovam intervenções, que contemplem ações como campanhas em suas cadeias 

produtivas e capacitação de trabalhadores, sensibilizando-os sobre a temática do 

abuso e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes.  

SISDEC 

Comitê Municipal de 

Enfrentamento, 

AGTUR 

FUNDO MUNICIPAL? 

 

SEST/SENAT 

Incidência junto ao parlamento para a realização de audiências públicas e 

constituição de Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs)  visando o 

enfrentamento de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, 

especialmente aquelas relacionadas ao abuso e/ou exploração sexual.  

Comitê Municipal de 

Enfrentamento, Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SEDES)  

 

 

Cedeca Glória de Ivone  

Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA)  

Câmara Municipal de 

Vereadores de Palmas. 

Fomento e estímulo à pauta do tema abuso e/ou exploração sexual de crianças e 

adolescentes para o planejamento e monitoramento de ações inseridas nos Planos 

Municipais temáticos, observando as diretrizes do Plano Decenal.  

 

Secretaria de Desenvolvimento 

Social (SEDES)  

Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) 

SEDES 

COMITÊ MUNICIPAL DE 

ENFRENTAMENTO 

SISDEC 

Fortalecimento das ações de mobilização do Dia 18 de Maio, reafirmando os 

direitos humanos sexuais de crianças e adolescentes e do símbolo da luta Flor e o 

Slogan “Faça Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes”. 

  

Comitê Municipal de 

Enfrentamento 

Comissão intersetorial 

 

AGTUR, Empresas 

Representativas do setor 

turístico. 

 Universidades, 

Sociedade Civil 

SISDEC  



 

 

 

Secretaria de Desenvolvimento 

Social-SEDES. 

 

Desenvolvimento de campanhas de prevenção ao abuso e/ou exploração sexual de 

crianças e adolescentes e de ações de sensibilização e mobilização de grupos 

específicos e comunidade em geral, articulando com outras campanhas de direitos 

humanos, como de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial, à 

violência contra a mulher, principalmente, as que serão desenvolvidas no contexto 

dos megaeventos, como também no aeroporto, praias e rodoviária no município.  

Comitê Municipal de 

Enfrentamento 

Comissão intersetorial 

SISDEC 

 

Secretaria de Desenvolvimento 

Social Social - SEDES 

AGTUR 

SISDEC 

Sensibilização e mobilização da mídia, com a qualificação dos profissionais de 

comunicação, para a construção e divulgação de ações positivas de enfrentamento 

ao abuso e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes.  

Comitê Municipal de 

Enfrentamento 

Comissão intersetorial 

SECON 

CMDCA 

AGTUR, Empresas 

Representativas do Setor 

Turística 

 Universidades 

Sociedade Civil 

SISDEC  

SEDES 

 

 

Articulação e envolvimento de organizações públicas e privadas em ações de 

enfrentamento ao abuso e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes em suas 

diferentes modalidades, inclusive aquelas facilitadas pelas TICs. Inclusão na 

agenda política e na grade de programação das emissoras públicas, a 

implementação de programas periódicos sobre direitos humanos de crianças e 

adolescentes.  

Comitê Municipal de 

Enfrentamento 

Comissão intersetorial 

SECON 

Comissão Intersetorial 

SEDES 

Comitê Municipal de 

Enfrentamento 

Comissão intersetorial 

SECON 

 



 

 


