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Finalidade da pesquisa

A presente pesquisa tem por objetivos:

1. Fazer um levantamento detalhado da situação de implantação, da estrutura e
das condições de funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dos Conselhos Tutelares em todos os Estados e municípios
brasileiros, bem como do tipo de relacionamento existente, nessa área, entre os
Conselhos, as entidades de atendimento, os órgãos públicos e outras
organizações da sociedade.

2. Gerar subsídios para o planejamento de ações que possam fortalecer os
Conselhos e as políticas de atenção à criança e ao adolescente.

Este questionário está sendo enviado a todos os municípios brasileiros que possuem
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Outros questionários,
versando sobre a mesma temática geral da pesquisa, estão sendo enviados a todos os
Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente e todos os Conselhos
Tutelares constituídos no Brasil.

Todos os dados coletados nesta pesquisa terão um tratamento estritamente confidencial e
serão apresentados sempre de forma coletiva. Em nenhuma hipótese haverá identificação
das instituições respondentes ou divulgação personalizada das informações fornecidas
pelos conselheiros.

O relatório final da pesquisa será enviado a todos os Conselhos Municipais e Estaduais
dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares.

Instruções para o preenchimento e envio do questionário

1. Pedimos que este questionário seja respondido pelo Presidente do CMDCA,
com o apoio de pelo menos um conselheiro da sociedade civil e de um
conselheiro do setor governamental. Esta solicitação tem por finalidade propiciar
um levantamento que seja o mais representativo possível da visão do Conselho
sobre sua situação e sobre as políticas de atenção à criança e ao adolescente
neste município.

2. Esta pesquisa não tem a intenção de avaliar o grau de conhecimento dos
conselheiros ou a qualidade da ação do CMDCA, mas sim de conhecer a
realidade vivida pelo Conselho. Por isso, é muito importante que as respostas
ao questionário reflitam a situação efetivamente vigente neste Conselho e no
Município. Só assim será possível obter reais subsídios para o segundo objetivo
da pesquisa: o planejamento de ações que possam fortalecer os Conselhos.

3. Ao responder ao questionário, procure escrever da forma mais legível que puder,
se possível utilizando letra de forma, e sem usar siglas ou abreviações.

4. Várias questões possuem instruções específicas que se encontram logo após o
cabeçalho. Leia atentamente cada questão e verifique o que é solicitado na
instrução.

5. Em caso de dúvida quanto ao preenchimento do questionário, entre em contato
com a equipe de coordenação da pesquisa, no CEATS/FIA, que estará pronta
para atendê-lo através do e-mail conhecendoarealidade@fia.com.br e no
seguinte telefone:

0800 77 15 144
6. Para devolver a pesquisa, utilize o envelope (Carta-Resposta) que acompanha

este questionário. Lacre o envelope e envie pela agência de correios. Não é
necessário selar: o envio já está pago.

7. Solicitamos seu esforço para que o questionário seja postado no máximo até 45
dias após o recebimento.

Muito obrigado pela colaboração!
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I. Dados de identificação

1- Endereço do CMDCA e dados para contato:

Rua: ______________________________________________________ Nº: ________ Complemento: __________________

Cidade: ___________________________________________________________ Estado: _______ CEP: _________-______

DDD: _____Tel: ________________ Fax: ________________ E-mail:_____________________________________________

2- Nome do Presidente em exercício:

Nome completo:_____________________________________________________________________________________

3- A qual órgão do governo municipal este CMDCA está administrativamente vinculado?

Informe o nome do órgão, endereço completo, telefones e e-mail de contato com o órgão

Nome do órgão: ____________________________________________________________________________________

Rua: _______________________________________________________________ Nº: _____ Complemento: _________

Cidade: ___________________________________________________________ Estado: _____ CEP: _________-_____

DDD: ___Tel: ____________ Fax: ____________ E-mail: ____________________________________________________

DDD: ___Celular: ____________________

II. Histórico do Conselho

4- Informe o mês e ano da Lei que criou o CMDCA neste município.

Mês: I___I___I Ano:I___I___I___I___I
1 (    ) Não há dados para responder.

5- Qual o mês e ano do início efetivo do funcionamento do CMDCA neste município?

Mês: I___I___I Ano: I___I___I___I___I
1 (    ) Não há dados para responder.
2 (    ) O Conselho foi criado por Lei, mas ainda não iniciou seu funcionamento.

Caso o Conselho ainda não esteja em funcionamento, pare de responder o questionário aqui e envie-o pelo correio. Se quiser
fazer algum comentário, utilize o espaço da questão 67 no final deste questionário.

6- Qual a alternativa que melhor reflete a história de atuação deste Conselho, desde a sua criação no município:

Assinale apenas uma alternativa.

1 (    ) O Conselho sempre funcionou regularmente, sem descontinuidades.
2 (    ) O Conselho teve períodos de descontinuidade, vivendo momentos de atuação efetiva e momentos em que suas

atividades foram interrompidas.
3 (    ) O Conselho está constituído, mas atualmente sua atuação se restringe a algumas reuniões formais, sem que haja

uma atuação efetiva.
4 (    ) O Conselho nunca teve uma atuação efetiva neste município.
5 (    ) Não há dados para responder, pois o Conselho iniciou suas atividades há pouco tempo.
6 (    ) Não há dados sobre a história da atuação do Conselho neste município.

7- Qual o mês e ano de término do mandato dos atuais conselheiros?

1) Representantes do setor governamental Mês: I___I___I  Ano: I___I___I___I___I
2) Representantes da sociedade civil Mês: I___I___I  Ano: I___I___I___I___I

8- Quantos Conselhos Tutelares existem neste município?

Número total
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10- Quantos conselheiros titulares este CMDCA possui?
Número total

11- Do total informado na questão 10, quantos já participaram de outras gestões do CMDCA?
Número total

12- Do total informado na questão 10, qual a quantidade de conselheiros em cada regime de dedicação ao
CMDCA?

Considere o tempo que cada conselheiro titular dedica ao CMDCA e indique o número de conselheiros em cada regime de
dedicação.

III. Composição e perfil da gestão atual do CMDCA

9- Indique a procedência dos membros do Conselho que ocupam atualmente os cargos listados no quadro abaixo.
Para cada um dos cargos, assinale um X na alternativa adequada conforme o caso deste CMDCA.

2) Pessoa que responde na ausência do presidente
(pode ser o vice-presidente, o secretário executivo
ou outro cargo)

1
Poder público

2
Sociedade civil

3
O conselho não

possui este
cargo

Procedência do atual ocupante

Cargo

1) Presidente

13- Do total informado na questão 10, qual a quantidade de conselheiros em cada nível de escolaridade?
Lance a quantidade na 2ª coluna do quadro abaixo.

Nível de escolaridade

1) Sem escolaridade

2) Ensino fundamental incompleto ou menos

3) Ensino fundamental completo

4) Ensino médio incompleto

5) Ensino médio completo

6) Superior incompleto

7) Superior completo ou mais

8) Sem dados para responder

Quantidade de
conselheiros

14- Do total informado na questão 10, qual a distribuição dos conselheiros segundo o tempo de experiência em
atividades relacionadas à defesa de direitos ou ao atendimento direto de crianças e adolescentes?
Atenção: não considere o tempo de experiência no próprio Conselho.

Lance na 2ª coluna do quadro abaixo o número de conselheiros que se enquadram em cada faixa de tempo de experiência.

Tempo de experiência

1) Nunca teve experiência

2) Menos de 1 ano

3) Mais de 1 até 3 anos

4) Mais de 3 até 5 anos

5) Mais de 5 até 10 anos

6) Mais de 10 até 15 anos

7) Mais de 15 anos

8) Sem dados para responder

Número de
conselheiros

Regime de dedicação

1) Até 5h por mês

2) De 6h a 20h por mês

3) De 21h a 80h por mês

4) Mais de 81h por mês

Quantidade de
conselheiros
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15- Do total informado na questão 10, qual a distribuição dos conselheiros segundo os vários níveis e áreas de
formação profissional?

Lance na 3ª coluna do quadro abaixo o número de conselheiros em cada nível e área de formação profissional. Caso um conselheiro
possua formação profissional em mais de uma área, considere apenas aquela que for mais ligada à sua ocupação principal.

Nível de formação

Nível fundamental (1º grau)

Nível médio (2º grau)

Nível universitário

Outros

01) Qualificação profissional em nível fundamental

02) Magistério (nível médio)

03) Técnico em administração

04) Técnico em contabilidade

05) Técnico em enfermagem

06) Outra formação técnica de nível médio

07) Pedagogia

08) Medicina / Biologia / Enfermagem / Fisioterapia

09) Serviço social

10) Ciências Sociais / História / Geografia

11) Psicologia

12) Direito

13) Administração de Empresas

14) Economia / Ciências Contábeis

15) Filosofia

16) Teologia

17) Engenharia / Arquitetura / Urbanismo

18) Jornalismo / Relações públicas

19) Comunicação / Propaganda e Marketing

20) Ciências da Computação / Informática

21) Outra formação de nível universitário

22) Formação não escolar, adquirida na vivência do trabalho

23) Sem dados para responder

Área de formação profissional Número de
conselheiros

16- Do total informado na questão 10, qual a distribuição dos conselheiros segundo as várias situações
ocupacionais?

Lance na 2ª coluna do quadro abaixo o número de conselheiros em cada situação ocupacional. Caso um conselheiro se
enquadre em mais de uma situação, considere apenas aquela cuja atividade ocupa a maior parte do seu tempo.

1) Funcionário, empregado ou prestador de serviço em órgão público

2) Empregado, voluntário ou prestador de serviço em ONG,
movimento ou entidade da sociedade civil que atua na defesa de
direitos ou no atendimento direto de crianças e adolescentes
3) Empregado, voluntário ou prestador de serviço em ONG,
movimento ou entidade da sociedade civil que não atua na defesa de
direitos ou no atendimento direto de crianças e adolescentes

4) Empregado em empresa privada com fins lucrativos

5) Profissional liberal ou autônomo

6) Trabalhador informal

7) Empresário (proprietário de estabelecimento industrial ou
comercial de qualquer porte)

8) Aposentado ou pensionista

9) Dedicado a atividades domésticas

10) Trabalhador rural

11) Sem informação

Número de
conselheirosOcupação
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17- Considerando a área de atuação dos conselheiros deste CMDCA que representam o poder público, quais dos
setores governamentais abaixo indicados estão representados no Conselho?

Assinale um X em todos os setores que estiverem representados, independentemente do número de conselheiros vinculados a
cada setor.
1   (    ) Educação
2   (    ) Assistência Social / Bem Estar Social / Promoção Social / Ação Social / Desenvolvimento Social
3   (    ) Trabalho / Emprego
4   (    ) Saúde
5   (    ) Habitação
6   (    ) Infra-estrutura / Obras
7   (    ) Cultura/Lazer
8   (    ) Esportes
9   (    ) Planejamento / Administração
10 (    ) Desenvolvimento Econômico / Comércio, Indústria, Serviços / Agricultura / Turismo
11 (    ) Transportes

12 (    ) Meio Ambiente

13 (    ) Fazenda / Finanças

14 (    ) Assuntos jurídicos / Cidadania / Direitos Humanos

15 (    ) Segurança/Órgãos policiais

16 (    ) Gabinete do Prefeito

17 (    ) Ministério Público

18 (    ) Defensoria Pública

19 (    ) Poder Judiciário

20 (    ) Poder Legislativo
21 (    ) Outro(s) setor(es). Qual(is)? ____________________________________________________________________

18- Considerando a área de atuação dos conselheiros deste CMDCA que representam a sociedade civil, quais dos
tipos de instituição abaixo indicados estão representados no conselho?

Assinale um X em todos os tipos de instituição que estiverem representados, independentemente do número de conselheiros
vinculados a cada um deles.

1   (    ) ONG, movimento ou entidade social, não vinculada a entidades religiosas, que atua na defesa de direitos e/ou no
atendimento direto de crianças e adolescentes.

2   (    ) ONG, movimento ou entidade social vinculada a entidades religiosas, que atua na defesa de direitos e/ou no
atendimento direto de crianças e adolescentes.

3   (    ) Instituição de estudo e pesquisa na área da criança e do adolescente.

4   (    ) ONG, movimento ou entidade social que não atua na defesa de direitos e/ou no atendimento direto de crianças e
adolescentes.

5   (    ) Sindicatos de trabalhadores.

6   (    ) Associações de moradores.

7   (    ) Associações empresariais do município.

8   (    ) Empresas privadas ou Fundações e Institutos de empresas privadas que apóiam ações na área da criança e
adolescente.

9   (    ) Universidades ou Faculdades.

10 (    ) Associações, organizações ou grupos de jovens.

11 (    ) Ministério Público.

12 (    ) Poder Legislativo.

13 (    ) Poder Judiciário.

14 (    ) Defensoria Pública.

15 (    ) Outro tipo de instituição. Qual? ___________________________________________________________________
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19- Quais dos requisitos abaixo relacionados foram considerados para a aceitação ou indicação de candidatos da
sociedade civil que participaram do processo de escolha da gestão atual deste CMDCA?

Assinale com um X as alternativas que forem válidas.

1   (    ) Não foram estabelecidos requisitos para aceitação ou indicação de candidatos.

2   (    ) Ser membro de uma entidade que atua de forma expressiva na área da criança e do adolescente.

3   (    ) Ter atuação pessoal expressiva na defesa de direitos e/ou no atendimento direto de crianças e adolescentes.

4   (    ) Ter conhecimento em áreas específicas que são importantes para a atuação do Conselho (legislação, educação,
saúde, finanças etc.).

5   (    ) Estar vinculado a uma organização da sociedade civil não necessariamente ligada à área da criança e adolescente,
mas com influência política ou econômica no município.

6   (    ) Visão favorável do poder público em relação ao candidato.

7   (    ) Tempo e disponibilidade pessoal do candidato para participar do Conselho.

8   (    ) Outro(s) requisito(s). Qual(is)? ____________________________________________________________________

20- Qual foi o processo de escolha dos representantes da sociedade civil que integram atualmente este CMDCA?
Assinale apenas uma alternativa.

1   (    ) Eleição direta, aberta a todos os eleitores do município.

2   (    ) Eleição direta, aberta a todos os membros das entidades da sociedade civil do município, que atuam na área da
criança e do adolescente.

3   (    ) Escolha indireta, realizada exclusivamente por representantes das entidades da sociedade civil do município que
atuam na área da criança e do adolescente.

4   (    ) Escolha indireta, realizada por entidades da sociedade civil ligadas à área da criança e do adolescente e por outro(s)
segmento(s) da sociedade civil (entidades de classe, universidades, associações comerciais etc.).

5   (    ) Escolha indireta, realizada por entidades da sociedade civil e por representantes do setor governamental.

6   (    ) Outro processo de escolha. Qual? _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

IV. Infra-estrutura à disposição do CMDCA
21- Este CMDCA dispõe de espaço físico para atuar, ainda que não exclusivo?

1   (    ) Sim

2   (    )  Não

Caso a resposta seja negativa, passe para a questão 23.

22- Considerando os aspectos abaixo indicados, avalie em que medida o espaço físico oferece condições
adequadas para que o CMDCA realize suas atividades?

1) Localização

2) Tamanho

3) Conservação

4) Privacidade

Aspectos do espaço físico

Situação

1
Boa

2
Regular

3
Ruim
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23- Quais equipamentos e materiais abaixo indicados este CMDCA dispõe para apoio ao seu trabalho?
Atenção:
        • Considere apenas os equipamentos ou materiais que estejam permanentemente à disposição do CMDCA e não

aqueles pertencentes a membros do Conselho ou emprestados por terceiros
        • Assinale apenas aqueles equipamentos ou materiais que existirem em quantidade suficiente e estiverem em

condições satisfatórias de uso por parte do CMDCA.

Assinale com um X as alternativas que forem válidas.

1   (    ) Armário / Estante

2   (    ) Mesas e cadeiras

3   (    ) Arquivo

4   (    ) Textos legais (ECA, Resoluções do CONANDA, pareceres jurídicos etc.)

5   (    ) Manuais de orientação para o exercício das funções do Conselho

6   (    ) Bibliografia (livros, estudos, pesquisas) sobre os principais temas ligados à defesa de direitos de crianças e
adolescentes

7   (    ) Material de consumo (papel, envelopes, pastas, cartucho ou fita para impressora etc.)

8   (    ) Computador

9   (    ) Impressora

10 (    ) Telefone fixo

11 (    ) Fax

12 (    ) Acesso à Internet: discado

13 (    ) Acesso à Internet: banda larga

26- Quantas pessoas integram o pessoal de apoio deste CMDCA?

Número de pessoas de apoio

24- Quantos conselheiros deste CMDCA têm experiência e facilidade para utilização de computadores e
navegação na Internet?

Número total

25- Este CMDCA conta com pessoal de apoio (auxiliar administrativo, secretária, apoio técnico, etc.)?
Em sua resposta, não considere os próprios conselheiros, mesmo que estes venham a desempenhar funções de apoio.
Assinale mais de uma alternativa, se for o caso.

1   (    ) Não.

2   (    ) Sim, pessoal cedido ou mantido pelo poder público.

3   (    ) Sim, pessoal cedido ou mantido por entidades sociais.

4   (    ) Sim, pessoal cedido ou mantido pela iniciativa privada.

5   (    ) Sim, pessoal mantido com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

6   (    ) Sim, pessoal voluntário.

Caso a resposta seja negativa, passe para a questão 27.
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V. Organização e funcionamento do CMDCA

27- As reuniões ordinárias deste CMDCA acontecem com que periodicidade?
Assinale apenas uma alternativa.

1   (    ) Semanalmente

2   (    ) Quinzenalmente

3   (    ) Mensalmente

4   (    ) Bimestralmente

5   (    ) Não há uma periodicidade definida

6   (    ) Outra periodicidade. Qual? ______________________________________________________________________

28- Este CMDCA dispõe de um diagnóstico documentado sobre a situação da criança e do adolescente no
município?

1   (    ) Sim

2   (    ) Em fase de planejamento ou elaboração

3   (    ) Não

Caso a resposta seja a alternativa 2 ou a alternativa 3, passe para a questão 31.

29- Quem realizou este diagnóstico?
Assinale apenas uma alternativa.

1   (    ) Os conselheiros do CMDCA.

2   (    ) Uma entidade especializada em estudos e pesquisas, com participação do CMDCA.

3   (    ) Uma entidade especializada em estudos e pesquisas, sem participação do CMDCA.

4   (    ) Órgão(s) público(s) do município, com participação do CMDCA.

5   (    ) Órgão(s) público(s) do município, sem participação do CMDCA.

6   (    ) Outra situação. Qual? ___________________________________________________________________________

31- Este CMDCA possui um plano de ação para o ano de 2006 e/ou anos seguintes?
Assinale apenas uma alternativa.

1 (    ) Sim, documentado.

2 (    ) Sim, porém não explicitado em um documento.

3 (    ) Em fase de planejamento ou elaboração

4 (    ) Não

Caso a resposta seja a alternativa 3, passe para a questão 33.

Caso a resposta seja a alternativa 4, passe para a questão 34.

30- Em que este diagnóstico foi baseado?
Assinale com um X as alternativas que forem válidas.

1   (    ) Observações que os conselheiros efetuam no dia-a-dia de seu trabalho.

2   (    ) Contatos ou entrevistas com membros de entidades sociais e/ou órgãos públicos que atuam na área da criança e do
adolescente.

3   (    ) Dados quantitativos levantados pelo próprio CMDCA.

4   (    ) Estatísticas obtidas junto às Secretarias e órgãos públicos do município.

5   (    ) Dados municipais disponíveis em fontes externas (IBGE, SUS etc.).

6   (    ) Informações obtidas junto ao Conselho Tutelar do município.

7   (    ) Dados gerados pelo SIPIA.

8   (    ) Outra(s) fonte(s) de informação. Qual(is)? _______________________________________________
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32- Quais dos aspectos abaixo indicados estão no plano de ação do CMDCA para o ano de 2006 e/ou anos seguintes?
Assinale com um X as alternativas que forem válidas.

1   (    ) Combate prioritário a determinada(s) violação(ões) dos direitos de crianças e/ou adolescentes que ocorre(m) no
município, em maior(es) freqüência(s).

2   (    ) Ações, programas ou projetos para o atendimento de adolescentes em conflito com a lei.

3   (    ) Programas ou projetos já existentes no município, que precisam ser apoiados para que possam manter suas
atividades.

4   (    ) Programas ou projetos já existentes, que precisam ser expandidos para novos territórios ou novos segmentos de
crianças ou adolescentes do município.

5   (    ) Programas ou projetos ainda não existentes, que precisam ser implantados no município.

6   (    ) Mobilização dos gestores das políticas básicas locais (educação, saúde, cultura, moradia, segurança, trabalho etc.)
para medidas necessárias à promoção de direitos das crianças e adolescentes.

7   (    ) Forma de aplicação dos recursos financeiros disponíveis no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

8   (    ) Ações de estruturação física ou organizacional do próprio CMDCA.

9   (    ) Ações de estruturação física ou organizacional do Conselho Tutelar.

10 (    ) Divulgação de temas ligados à área da criança e do adolescente.

11 (    ) Outro(s) aspectos(s). Qual(is)? ___________________________________________________________________

34- Este CMDCA possui um procedimento estruturado para monitorar e avaliar os resultados das políticas
voltadas para a criança e o adolescente?

Assinale apenas uma alternativa.

1   (    ) Sim

2   (    ) Em fase de planejamento ou elaboração

3   (    ) Não

35- Descreva resumidamente quais são as três principais prioridades atuais deste CMDCA, por ordem de importância.

Prioridade 1: _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Prioridade 2: _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Prioridade 3: ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

33- Indique em que medida as considerações do plano de ação do CMDCA  foram incluídas no Plano Plurianual
(PPA) e/ou no Orçamento Anual do seu município para 2006.

1
Foram

incluídas na
íntegra

2
Foram

incluídas
parcialmente

3
Não foram
incluídas

1) Plano Plurianual

2) Orçamento Anual 2006
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VI. Comunicação, informação e imagem

36- Este CMDCA realizou, nos últimos dois anos, campanhas temáticas para divulgar questões ligadas à área da
criança e do adolescente?

Para esta resposta, não considere as campanhas especificamente relacionadas ao Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Assinale mais de uma alternativa, se for o caso.

1   (    ) Não.

2   (    ) Sim, criando campanha própria.

3   (    ) Sim, aproveitando campanha realizada pelo Governo Federal.

4   (    ) Sim, aproveitando campanha realizada pelo Governo Estadual.

5   (    ) Sim, aproveitando campanha realizada pelo Governo Municipal.

6   (    ) Sim, aproveitando campanha realizada por entidades da sociedade civil ou empresas que apóiam a causa da criança
e do adolescente.

38- Na opinião dos conselheiros, qual a imagem que a população local tem sobre a atuação deste CMDCA?
Assinale apenas uma alternativa.

1   (    ) Ótima

2   (    ) Boa

3   (    ) Razoável

4   (    ) Ruim

5   (    ) Muito ruim

37- Na opinião deste CMDCA, qual o grau de informação que a população do município tem sobre os componentes
da política de atenção à criança e ao adolescente abaixo relacionados?

Para cada elemento, assinale um X na alternativa que melhor expresse a opinião do conselho.

Grau de informação da população

1) Direitos e deveres fundamentais das crianças e
adolescentes (ECA)

2) CMDCA

3) Conselho Tutelar

4) Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente

1
Nulo

2
Baixo

3
Médio

4
Alto

VII. Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

39- O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente já foi implantado no município?

1   (    ) Sim.

2   (    ) Não, o Fundo ainda não foi criado por lei.

3   (    ) Não, o Fundo já foi criado por lei, mas ainda não foi regulamentado.

Caso a resposta seja positiva, passe para a questão 41.
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40- Por que razão o Fundo ainda não foi implantado no município?
Assinale com um X as alternativas que forem válidas.

1   (    ) Falta de estruturação do CMDCA.

2   (    ) O CMDCA não tem conhecimento suficiente sobre a base legal e o funcionamento do Fundo.

3   (    ) Falta de decisão ou interesse do CMDCA.

4   (    ) Falta de apoio do poder público.

5   (    ) Falta de estímulo, devido ao baixo interesse ou capacidade da comunidade e das empresas para doar recursos.

6   (    ) Outra razão. Qual? _____________________________________________________________________________

Caso esta questão tenha sido respondida, passe direto para a questão 53.

41- Em que ano o Fundo recebeu recursos pela primeira vez?

Ano: |___|___|___|___|

1   (    ) Não há dados para responder.

43- Qual o total de recursos executados1 pelo CMDCA nos anos de 2003, 2004 e 2005?
Lance no quadro abaixo o valor total executado em cada ano. Caso não tenha havido utilização de recursos, lance o valor
R$0,00. Caso não tenha como obter a informação, assinale um X na última coluna.

2005

2003

2004

Ano
(1)

Valor total executado
(2)

Sem informação

R$

R$

R$

42- Qual o valor dos recursos financeiros que ingressaram no Fundo nos anos de 2003, 2004 e 2005?
Lance no quadro abaixo o valor financeiro que realmente ingressou no Fundo em cada ano, especificando, em cada coluna, o
montante oriundo de cada fonte e, na última coluna, o valor total (que deverá ser igual à soma das colunas anteriores).

Atenção:

- Caso não tenha havido ingresso oriundo de uma dada fonte, lance o valor R$0,00 na coluna correspondente.
- Caso não tenha havido ingresso algum, lance o valor R$0,00 na coluna “valor total ingressado em cada ano”.
- Caso não tenha como obter a informação sobre o montante oriundo de uma ou mais fontes, ou sobre o valor

total ingressado em cada ano, escreva na respectiva coluna a sigla S/I (sem informação).
- Caso não seja possível indicar o montante por fontes, mas exista informação sobre o valor total ingressado

em cada ano, informe o valor total na coluna correspondente e escreva S/I nas colunas relativas a cada fonte.
- Procure escrever os números da forma mais clara possível, de modo a facilitar a leitura.
- Ao lançar os valores, utilize o seguinte formato:

• Para um valor hipotético de quinhentos reais: 500,00
• Para um valor hipotético de um mil reais: 1.000,00

Fontes de recursos

Destinações ou doações passíveis de
incentivo fiscal (Artigo 260 do Estatuto

da Criança e do Adolescente)

(4)
Outras fontes

(multas e
penalidades

administrativas,
doações)

(1)
Valor financeiro

destinado ao fundo
pelo executivo

municipal

(5)
Valor total

ingressado em
cada ano

(1 + 2 + 3 + 4)
(3)

Pessoa Jurídica
(2)

Pessoa Física

Ano

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$2005

2003

2004

1 Execução: utilização efetiva dos recursos do Fundo.
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44- Cite os três critérios principais, por ordem de importância, considerados pelo CMDCA para a utilização dos
recursos do Fundo no ano de 2005.

Caso não tenha havido utilização de recursos em 2005, passe para a questão seguinte.

1: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

45- Na prática, quem tem sido o principal responsável pela decisão quanto às prioridades, programas e/ou
projetos que devem ser apoiados com os recursos do Fundo?

Assinale apenas uma alternativa.

1   (    ) O próprio CMDCA.

2   (    ) Uma Secretaria do município.

3   (    ) O(a) Prefeito(a)

4   (    ) Outro agente. Qual? ____________________________________________________________________________

46- Este CMDCA acompanha o repasse dos recursos para órgãos ou entidades locais e sua aplicação em
programas e projetos?

Assinale apenas uma alternativa.

1   (    ) Não.

2   (    ) Sim, apenas por meio de informações do agente municipal que faz a administração contábil dos recursos.

3   (    ) Sim, apenas por meio de prestação de contas das entidades que recebem os recursos.

4   (    ) Sim, por meio de informações do agente municipal que faz a administração contábil dos recursos e por meio de
prestação de contas das entidades que recebem os recursos.

5   (    ) Outra forma de acompanhamento diferente das anteriores. Qual? _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

47- O CMDCA divulga informações sobre o uso dos recursos do Fundo?
Assinale com um X as alternativas que forem válidas.

1   (    ) Não.

2   (    ) Sim, mediante solicitação dos interessados.

3   (    ) Sim, por meio de publicação, reunião ou assembléia destinadas às entidades locais.

4   (    ) Sim, por meio de informe ou publicação dirigida aos responsáveis pelas destinações2 e/ou doações ao Fundo.

5   (    ) Sim, por meio de publicação em meios de comunicação, dirigida a toda a comunidade.

6   (    ) Outra forma de divulgação. Qual? __________________________________________________________________

2 Destinação: qualquer ação que resulte em ingresso de recursos ao Fundo. Inclui doações, renúncias fiscais, repasses do poder público, etc.
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48- Quais dos procedimentos abaixo indicados este CMDCA vem utilizando para receber destinações de recursos
de pessoas físicas ou jurídicas para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente?

Assinale com um X as alternativas que forem válidas.

1   (    ) O CMDCA aprova previamente uma relação de prioridades e/ou projetos e os apresenta posteriormente para pessoas
físicas ou jurídicas para possível destinação de recursos ao Fundo.

2   (    ) O CMDCA aprova previamente uma relação de projetos e as entidades locais responsáveis pelas execução dos
mesmos buscam captar apoio junto a pessoas físicas ou empresas para destinação de recursos ao Fundo.

3   (    ) O CMDCA identifica projetos prioritários para o município e os encaminha para empresas, por convite prévio da
empresa, para possível destinação de recursos ao Fundo.

4   (    ) O CMDCA identifica projetos prioritários para o município e os encaminha para empresas, por iniciativa do próprio
Conselho, para possível destinação de recursos ao Fundo.

5   (    ) O CMDCA abre a possibilidade de que empresas escolham um projeto do interesse delas e doem recursos ao Fundo
para serem direcionados segundo a indicação da empresa.

6   (    ) O CMDCA tem como norma que um dado porcentual sobre quaisquer destinações ao Fundo poderá ser usado
livremente pelo Conselho para outras prioridades.

7   (    ) O CMDCA tem como norma que um dado porcentual sobre as destinações ao Fundo, que forem dirigidas a projetos
indicados pelos doadores, poderá ser usado livremente pelo Conselho para outras prioridades.

8   (    ) Outro critério ou procedimento. Qual? _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

9   (    ) O CMDCA não tem procedimentos planejados para receber destinações de recursos de pessoas físicas ou jurídicas
para o Fundo.

49- Em 2005, este CMDCA emitiu recibos dos valores destinados ao Fundo por pessoas físicas ou jurídicas
(empresas), em nome dos respectivos destinatários ou doadores?

Assinale apenas uma alternativa.

1   (    ) O CMDCA não recebeu qualquer destinação ao Fundo em 2005, feita por pessoas físicas ou jurídicas (empresas).

2   (    ) O CMDCA recebeu recursos de pessoas físicas ou jurídicas para o Fundo, mas não emitiu nenhum recibo.

3   (    ) O CMDCA emitiu recibo sempre que possível, pois em certos casos, por exemplo, faltavam dados dos doadores
(nome, CPF, CNPJ etc.).

4   (    ) O CMDCA emitiu recibos de todas as destinações.

50- Em 2006, este CMDCA enviou à Receita Federal a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), informando a relação
de pessoas físicas e/ou jurídicas que efetuaram destinações ao Fundo em 2005?

Assinale apenas uma alternativa.

1   (    ) O CMDCA não recebeu qualquer destinação ao Fundo em 2005, feita por pessoas físicas ou jurídicas (empresas).

2   (    ) O CMDCA recebeu recursos de pessoas físicas ou jurídicas para o Fundo em 2005, mas não enviou a DBF.

3   (    ) O CMDCA enviou a DBF de forma incompleta, pois em certos casos faltavam dados dos doadores (nome, CPF, CNPJ etc.).

4   (    ) O CMDCA enviou a DBF com informações sobre todas as destinações.

51- Este CMDCA tem realizado ações para divulgar o Fundo na comunidade e procurar ampliar a captação de recursos?
Assinale mais de uma alternativa, se for o caso.

1   (    ) Não.

2   (    ) Sim, por iniciativa própria.

3   (    ) Sim, aproveitando campanha realizada pelo Governo Federal.

4   (    ) Sim, aproveitando campanha realizada pelo Governo Estadual.

5   (    ) Sim, aproveitando campanha realizada pelo Governo Municipal.

6   (    ) Sim, aproveitando campanha realizada por entidades da sociedade civil ou empresas.
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VIII. As entidades de atendimento e a situação das crianças e adolescentes

53- Qual o número total de entidades e programas registrados neste CMDCA, conforme os artigos 90 e 91 do ECA?
Para cada tipo de entidade ou programa lance os números na 2ª coluna do quadro abaixo. Em sua resposta, considere que
algumas entidades não-governamentais podem ter mais de um programa de atendimento registrado pelo CMDCA. Portanto, o
número lançado na linha 2 poderá, eventualmente, ser maior do que o número lançado na linha 1. Caso o CMDCA não tenha
registrado nenhuma entidade e/ou programa, lance o número 0 (zero) na linha correspondente.

Entidades ou programas registrados Número total

1) Entidades não-governamentais

2) Programas executados por entidades não-governamentais

3) Programas executados por entidades governamentais

Atenção: caso a resposta tenha sido zero em todas as linhas, passe para a questão 55.

54- Considerando a totalidade de entidades e programas de atendimento que, segundo o conhecimento do CMDCA,
funcionam no município, o que se pode dizer a respeito da abrangência do registro de entidades e programas
mantido por este CMDCA?

Para cada linha, assinale um X na coluna que melhor corresponder à situação do registro.

1) Entidades não-governamentais
2) Programas executados por
entidades não-governamentais
3) Programas executados por
entidades governamentais

1
O registro é

bastante
abrangente

2
O registro é

relativamente
abrangente

3
O registro é

pouco
abrangente

4
Não há

como avaliar
Entidades ou programas

55- Caso existam, no município, entidades e/ou programas de atendimento ainda não registrados pelo CMDCA,
quais as razões da falta de registro?

Assinale todas as alternativas que forem válidas.
Caso todas as entidades e programas em funcionamento já tenham sido registrados, passe para a questão seguinte.

1   (    ) Há entidades e/ou programas que não solicitaram registro.

2   (    ) Há entidades e/ou programas que criam dificuldades ou não oferecem as informações solicitadas pelo CMDCA para
fins de registro.

3   (    ) Há entidades e/ou programas em processo de registro, mas o mesmo ainda não foi concluído.

4   (    ) O CMDCA ainda não dispõe de condições materiais e/ou humanas para manter o registro atualizado.

5   (    ) O CMDCA não tem informações sobre como proceder para efetuar o registro.

6   (    ) O CMDCA considera que não é prioritário, neste momento, concentrar esforços no registro de entidades e programas.

7   (    ) Dada a realidade do município, o CMDCA considera desnecessário registrar as entidades e/ou programas existentes.

52- Avalie em que medida os fatores abaixo indicados dificultam a ampliação da arrecadação de recursos para o Fundo:
Para cada fator, assinale um X na coluna que melhor corresponder à situação do município.

1) Pouca estruturação do CMDCA.

2) Falta de conhecimento dos conselheiros sobre a base
legal e o funcionamento do Fundo.

3) Falta de material adequado de divulgação e de
estratégias para abordagem dos potenciais doadores.

4) Baixo interesse ou capacidade da comunidade e das
empresas para doar recursos ao Fundo.

5) Falta de apoio, interesse ou conhecimento do poder
executivo municipal.

6) Outro fator. Qual? ____________________________
____________________________________________

Grau de dificuldade

1
Nenhum

2
Pequeno

3
Médio

4
Grande

Fatores
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56- Considerando o conjunto de entidades da sociedade civil e entidades públicas do município, indique se os tipos
de atendimento abaixo indicados existem ou não no município e se a quantidade e qualidade de cada tipo de
atendimento são adequadas:

Para cada tipo de atendimento, assinale um X na coluna que melhor corresponder à situação do município.

01) Orientação e apoio sócio-familiar (Ações direcionadas às famílias,
com o objetivo de ajudá-las a proteger e cuidar de suas crianças e adolescentes
e/ou a se estruturarem para enfrentar dificuldades ou situações de risco)

02) Apoio sócio-educativo em meio aberto para crianças até 3
anos de idade (Ações dirigidas a crianças até 3 anos, em situação de
vulnerabilidade social ou carência física, tais como, serviços prestados por
creches, em que a criança permanece de 6 a 8 horas diárias na entidade,
recebendo cuidados nas áreas de alimentação, saúde e educação)

03) Apoio sócio-educativo em meio aberto para crianças de 4
a 6 anos de idade (Ações dirigidas a crianças de 4 a 6 anos, em situação de
vulnerabilidade social ou carência física, tais como programas de educação infantil
ou pré-escola em que a criança permanece de 6 a 8 horas diárias na entidade,
recebendo cuidados diários nas áreas de alimentação, saúde e educação)

04) Apoio sócio-educativo em meio aberto para crianças e
adolescentes de 7 ou mais anos de idade (Ações dirigidas a
crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social,
que oferecem, em horário complementar ao da escola ou em período integral,
atividades educativas em áreas como artes, esportes, lazer, cidadania etc., tendo em
vista a reinserção, permanência e sucesso da criança e do adolescente na escola)

05) Programas profissionalizantes de preparação de
adolescentes para o mercado de trabalho (Ações destinadas a
adolescentes acima de 14 anos, que propiciam o desenvolvimento de habilidades
profissionais e/ou capacitação para o exercício de atividades remuneradas,
estimulando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes)

06) Erradicação do trabalho infantil (Programas ou ações voltados a
crianças que já tiveram envolvimento com trabalho infantil, que atuam para
preservar o vínculo das crianças com a escola, oferecendo a elas atividades
sócio-educativas complementares e buscando orientar as famílias nesta área)

07) Combate ao abuso e exploração sexual (Programas ou ações
especificamente voltados ao acolhimento e orientação de crianças e adolescentes que
sofreram abuso ou exploração sexual, em ambiente familiar ou por outros agentes)

08) Programas de apoio na área de drogas e álcool (Ações
voltadas ao auxílio, orientação e tratamento de crianças e adolescentes
dependentes de drogas ou álcool)

09) Apoio a pessoas com deficiência (Programas ou ações voltados
ao atendimento de crianças e adolescentes que apresentam deficiências físicas,
sensoriais e/ou mentais)

10) Colocação familiar (Ações voltadas à integração de crianças e
adolescentes em sua família natural ou em família substituta)

11) Abrigo (Programa que acolhe, por tempo indeterminado, crianças e
adolescentes vítimas de negligência, maus tratos ou abandono)

12) Prestação de serviços à comunidade / Liberdade
assistida (Programas que executam medida sócio-educativa em meio aberto,
aplicada pela autoridade judiciária ao adolescente em conflito com a lei)

13) Semiliberdade / Internação (Programas que executam medida sócio-
educativa de privação parcial ou total de liberdade, aplicada pela autoridade judiciária
ao adolescente em conflito com a lei)

57- Em relação à execução pelo próprio município das medidas sócio-educativas para adolescentes em conflito
com a lei, responda:

Para cada tipo de medida assinale apenas uma alternativa.

1.Prestação de
serviços à
comunidade

2.Liberdade
assistida

3.Semi-liberdade

4.Internação

1
Este assunto não

vem sendo
discutido pelo

CMDCA

2
Este CMDCA tem a intenção de
discutir formas de execução da
medida pelo próprio município

3
Este assunto já vem

sendo discutido
pelo poder público
neste município

4
Este município já
executa este tipo

de medida

4
Existe no

município, em
quantidade e

qualidade
adequadas

3
Existe no

município, mas em
quantidade e/ou

qualidade
inadequadas

2
Não existe no

município, mas é
necessário

1
Não existe no

município e não é
necessário

Tipos de atendimento

Situação
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58- Considerando os problemas e violações de direitos apontados no quadro a seguir, indique, nas colunas de 1 a
5 do Bloco A, em que medida eles atingem as crianças e/ou adolescentes no município. A seguir, indique, nas
colunas de 1 a 5 do Bloco B, a opinião deste CMDCA sobre a seguinte questão: qual o grau de preparo das
entidades de atendimento do município para agir sobre esses problemas e melhorar a situação das crianças e/ou
adolescentes por eles atingidos?

Para cada problema citado, assinale um X na alternativa do Bloco A e um X na alternativa do Bloco B que, na opinião do CMDCA, melhor
expressem a situação vigente no município.

01) Ausência ou impedimento de acesso à creche (para crianças até 3
anos de idade)

02) Ausência ou impedimento de acesso à pré-escola (para crianças de
4 a 6 anos de idade)

03) Ausência ou impedimento de acesso ao ensino fundamental

04) Ausência ou impedimento de acesso ao ensino médio

05) Deficiências no sistema escolar: merenda, salubridade, segurança,
material didático, carga horária não realizada, alto índice de repetência etc.

06) Práticas irregulares de entidades educacionais: discriminação,
expulsão indevida, punições abusivas, constrangimento de qualquer
espécie etc.

07) Ausência ou impedimento de acesso a equipamentos e programas
de esporte, lazer ou cultura
08) Deficiências no acesso à educação para o trabalho ou à
capacitação técnico-profissional para a geração de renda

09) Trabalho infantil

10) Trabalho do adolescente exercido em situação ilegal ou de forma
exploratória

11) Deficiências no atendimento a portadores de necessidades especiais

12) Deficiências no atendimento médico

13) Deficiências no sistema de prevenção aos problemas de saúde:
atendimento pré e perinatal, alimentação à gestante e à criança,
vacinação, saneamento básico etc.

14) Práticas irregulares ou negligentes de hospitais, ambulatórios e de
programas de saúde

15) Gravidez e paternidade precoce

16) Uso de álcool

17) Uso de drogas ou substâncias tóxicas

18) Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS

19) Ausência de condições materiais para convívio familiar

20) Crianças abandonadas pelos pais ou responsáveis

21) Não-registro de nascimento

22) Negação de filiação

23) Inadequação do convívio familiar: maus tratos, negligência, abuso
sexual, convivência com dependentes de drogas etc.

24) Ausência de apoio jurídico para garantia de direitos

25) Exploração de crianças ou adolescentes por grupos envolvidos em
atividades criminosas

26) Exploração ou abuso sexual (extra-familiar)

27) Crianças autoras de ato infracional

28) Adolescentes em conflito com a lei

29) Práticas irregulares de autoridade policial

30) Práticas irregulares de entidades de abrigo

31) Práticas irregulares de entidades ou programas sociais em meio
aberto (PETI, Agente Jovem, Sentinela, programas de educ. complementar,
programas de preparação de adolescentes para o trabalho etc.)
32) Práticas irregulares de entidades ou programas de aplicação de
medidas sócio-educativas privativas de liberdade (Internação e
Semiliberdade).
33) Práticas irregulares de entidades ou programas de aplicação de
medidas sócio-educativas não privativas de liberdade (Liberdade
Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade).

34) Internação irregular de adolescentes em entidades prisionais
destinadas a adultos (presídios, delegacias, penitenciárias, casas de
custódia etc.)

35) Crianças desaparecidas

36) Crianças em situação de rua

5
Não é

possível
avaliar

4
Alto

3
Médio

2
Baixo

1
Nenhum

5
Não é

possível
avaliar

4
Sim,

em alto
grau

3
Sim,.em
médio
grau

2
Sim,.em
baixo
grau

1
Não

(B) Preparo das entidades para agir
sobre o problema

(A) Atinge as crianças e/ou adolescentes
no município?

Problema / violação de direito
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59- Considerando os subgrupos de crianças e adolescentes apontados no quadro a seguir, indique, nas colunas de
1 a 3 do Bloco A, se eles são alcançados por algum tipo de atendimento no município (cobertura). A seguir, indique,
nas colunas de 1 a 3 do Bloco B, qual a avaliação do CMDCA sobre a qualidade desse atendimento.

Para cada subgrupo citado, assinale um X na alternativa do Bloco A e um X na alternativa do Bloco B que, na opinião do
CMDCA, melhor expressem a situação vigente no município. Caso não haja informação sobre a existência de um ou mais
desses subgrupos no município, assinale um X na ultima coluna.

1) Crianças e adolescentes de
comunidades indígenas

2) Crianças e adolescentes que
vivem em áreas de garimpo

3) Crianças e adolescentes que
vivem em áreas de
assentamento

4) Crianças e adolescentes
ribeirinhos

5) Crianças e adolescentes que
vivem nos quilombos

6) Crianças e adolescentes
filhos de imigrantes
estrangeiros em situação
irregular

A
Avaliação da cobertura (proporção
das crianças ou adolescentes do
subgrupo que são alcançados por

algum tipo de atendimento no
município)

B
Avaliação da qualidade do

atendimento que é oferecido às
crianças ou adolescentes do

subgrupo no município

C
Não há

informação
sobre a

existência de
crianças ou

adolescentes
desse

subgrupo no
município

Subgrupos

1
Nenhuma

ou pequena

2
Média

3
Grande

1
Ruim

2
Regular

3
Bom

60- Indique se as dificuldades abaixo relacionadas estão presentes nas entidades de atendimento do município, e
em que intensidade.

Para cada problema citado, assinale um X na alternativa que, na opinião do CMDCA, melhor expressa a situação das
entidades.

01) Falta de conhecimento do ECA

02) Inexistência ou deficiência no plano de trabalho da entidade

03) Deficiência na pedagogia utilizada no atendimento às crianças e/ou
adolescentes

04) Insuficiência ou inexistência de metodologia para atuar junto às
famílias e promover seu fortalecimento

05) Pessoal desqualificado ou sem preparo específico para atuar na área

06) Instalações físicas precárias quanto a um ou mais dos seguintes
aspectos: condições de habitação, higiene, salubridade, segurança

07) Dificuldades para interagir e atuar em parceria ou em rede com
outras organizações

08) Fragilidades na forma de gerenciamento da entidade

09) Dificuldades para promover a sustentabilidade da entidade

10) Irregularidades na constituição da entidade

11) Outra dificuldade. Qual?____________________________________

__________________________________________________________

5
Não há
dados
para

avaliar

4
Sim, em
alto grau

3
Sim, em
médio
grau

2
Sim, em

baixo
grau

1
Não

A dificuldade existe nas entidades?

Dificuldade
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IX. Dificuldades e desempenho do CMDCA

61- Considerando as dificuldades apontadas no quadro a seguir, indique se elas são sentidas por este CMDCA no
dia-a-dia de seu trabalho, e em que intensidade.

Para cada dificuldade citada, assinale um X na alternativa que melhor expresse o sentimento do conselho.

01) Baixo nível de informação dos conselheiros sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente

02) Falta de apoio ao CMDCA por parte da Prefeitura.
03) Dificuldade no relacionamento do CMDCA com uma ou mais Secretarias
Municipais (Educação, Saúde, Esporte, Cultura, Habitação, Trabalho etc.)
tendo em vista diagnosticar problemas e propor ações.

04) Atraso ou conflitos do CMDCA com o poder público quando da liberação
de recursos do Fundo para entidades ou projetos.

05) Interferência indevida do poder executivo municipal na gestão dos
recursos do Fundo.

06) Dificuldade no relacionamento do CMDCA com o Conselho Tutelar.

07) Dificuldade no relacionamento do CMDCA com o Poder Legislativo.

08) Dificuldade no relacionamento do CMDCA com o Poder Judiciário (juiz).

09) Dificuldade no relacionamento do CMDCA com o Ministério Público.
10) Dificuldade no relacionamento do CMDCA com Conselhos Municipais de
outras áreas (Assistência Social, Educação, Saúde, Segurança Alimentar,
Segurança etc.).

11) Dificuldade no relacionamento do CMDCA com o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente
12) Dificuldade do CMDCA para se comunicar com o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)
13) Conselheiros da sociedade civil tendem a defender prioritariamente os
interesses específicos das entidades que representam.
14) Conselheiros do poder público não associam as ações das áreas que
representam às políticas de proteção de crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade.

15) Conselheiros do poder público não estão comprometidos com a causa
da criança e do adolescente.
16) Conselheiros da sociedade civil não estão comprometidos com a causa
da criança e do adolescente.

17) Conselheiros do poder público com baixo poder de decisão e
mobilização nas Secretarias a que pertencem.

18) Conselheiros da sociedade civil com baixa representatividade nas
instituições e/ou comunidades a que pertencem.

19) Baixa freqüência de conselheiros da sociedade civil às reuniões do
CMDCA

20) Baixa freqüência de conselheiros do poder público às reuniões do CMDCA.

21) Pouca disponibilidade de tempo dos conselheiros da sociedade civil
para realizar as atividades do Conselho.

22) Pouca disponibilidade de tempo dos conselheiros do poder público para
realizar as atividades do Conselho.

23) Rotatividade de conselheiros.

24) Falta de apoio da sociedade local às ações propostas e implementadas
pelo CMDCA.
25) Dificuldade para obter informações sobre zonas rurais ou áreas urbanas
de difícil acesso, nas quais possa haver maior vulnerabilidade de crianças e
famílias.

26) Dificuldade para causar impacto, com suas políticas e ações, em zonas
rurais ou áreas urbanas de difícil acesso, nas quais possa haver maior
vulnerabilidade de crianças e famílias.

O CMDCA sente a dificuldade?

5
Não há
dados
para

avaliar

4
Sim, em
alto grau

3
Sim, em
médio
grau

2
Sim, em

baixo
grau

1
NãoDificuldades
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62- Como este CMDCA avalia sua eficiência no desempenho das funções abaixo indicadas?
Para cada função do CMDCA citada no quadro abaixo, assinale um X na alternativa que melhor expresse o sentimento dos
conselheiros.

1) Diagnóstico da situação da criança e do adolescente no
município.

2) Proposição e definição de prioridades, programas e ações que
passam a constituir a política municipal de proteção integral à
criança e ao adolescente.

3) Monitoramento da política municipal de proteção integral à
criança e ao adolescente.

4) Decisão quanto à utilização dos recursos do Fundo dos Direitos
da Criança e do Adolescente.

5) Fomento da articulação entre Poder Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública e Órgãos de Segurança, na apuração
de denúncias sobre ameaças ou violações de direitos de crianças
e adolescentes.

6) Integração do CMDCA com Secretarias Municipais e outros
órgãos executores de políticas públicas direcionadas à criança e
ao adolescente.

7) Apoio ao Conselho Tutelar para que este possa desempenhar a
contento suas funções.

8) Fiscalização das entidades de atendimento direto à criança e ao
adolescente.

1
Baixa

2
Média

3
Alta

Eficiência
Funções do CMDCA

63- Indique com que freqüência este CMDCA tem tomado conhecimento das Resoluções do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e incorporado estas Resoluções em suas ações:

Para cada alternativa, assinale um X na coluna que melhor expresse a situação deste CMDCA.

Sobre as Resoluções do CONANDA, o CMDCA: 1
Nunca ou
raramente

2
Às vezes

3
Sempre

1) Toma conhecimento

2) Incorpora-as em suas ações

Freqüência

64- Indique com que freqüência este CMDCA tem tomado conhecimento das Resoluções do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) e incorporado estas Resoluções em suas ações:

Para cada alternativa, assinale um X na coluna que melhor expresse a situação deste CMDCA.

Sobre as Resoluções do CEDCA, o CMDCA: 1
Nunca ou
raramente

2
Às vezes

3
Sempre

1) Toma conhecimento

2) Incorpora-as em suas ações

Freqüência
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X. Necessidades de aprimoramento das ações do CMDCA

65- Indique em que medida este CMDCA sente necessidade de apoio ou aprimoramento em cada tema ou aspecto
abaixo relacionado.

Para cada fator, assinale com um X na coluna que melhor expresse seu grau de importância.

01) Compreensão e aplicação das normas e princípios do ECA.

02) Diagnóstico da situação da criança e do adolescente no município.

03) Planejamento e formulação de políticas de atendimento à criança e ao
adolescente.

04) Captação de recursos para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e
gestão desses recursos.

05) Organização e funcionamento do CMDCA.

06) Compreensão do orçamento municipal e sua vinculação com ações voltadas à
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

07) Divulgação dos problemas, prioridades e políticas da área da criança e do
adolescente.

08) Articulação e integração entre os poderes públicos e lideranças da sociedade
civil em torno da defesa dos direitos da criança e do adolescente.

09) Controle e monitoramento do processo de implementação dos programas de
atendimento no município.

10) Compreensão e atitude do Poder Executivo Municipal em relação ao papel do
CMDCA.

11) Interação e troca de experiências com CMDCAs de diferentes municípios

12) Execução de medidas sócio-educativas para adolescentes em conflito com a lei
(prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade,
internação)

1
Nenhuma
ou pouca

2
Média

3
Grande

Necessidade de apoio ou
aprimoramento

Fatores

66- Além dos fatores indicados na questão anterior, indique até três outras ações, apoios ou medidas de qualquer
natureza, que, na opinião deste CMDCA, seriam importantes para fortalecer sua ação no município.

1: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

67- Utilize este espaço para observações finais ou para complementar a resposta a qualquer uma das questões
anteriores:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

68- Quantos conselheiros participaram da elaboração das respostas deste questionário?
Lance o número de respondentes na 2ª coluna do quadro abaixo, especificando quantos são representantes da sociedade civil
e quantos são representantes do poder público.

Número de
respondentes

Sociedade civil

Poder público

Procedência
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