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Situação do Trabalho Infantil no Município de Campinas 

 

   

 

   

1. Considerações Gerais 

  

 Em 05 de maio de 2016, foi criada a Comissão Interinstitucional para Elaboração do 

Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, dos quais teve seus 

representantes indicados através da Portaria nº 86555/2016, publicada em Diário Oficial em 

15 de junho de 2016.  

 Foi designada a esta Comissão, a missão de estabelecer estratégias para prevenir e 

erradicar o trabalho infantil no município de Campinas, atuando de forma integrada nas ações 

de prevenção e nas situações já estabelecidas e diagnosticadas de trabalho infantil, buscando 

compreender as lacunas de identificação que possam existir.  

 Para tal empreendimento, foi realizado um mapeamento da situação do Município, 

através de documentos disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome em parceria com a Organização Internacional do Trabalho - OIT, dados censitários, dados 

fornecidos pelos levantamentos diagnósticos realizados pelos planos municipais da Assistência 

Social em vigência, e, também pelos documentos fornecidos pelas Secretarias que compõem 

essa Comissão.  

 Além disso, através da aplicação da ferramenta SWOT, foram realizadas discussões 

durante as reuniões da Comissão, pautadas nas dificuldades enfrentadas para realização dos 

trabalhos de erradicação do trabalho infantil e nas potencialidades encontradas no grupo de 

trabalho.  
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2. Caracterização do Município 

 

 A caracterização do município foi realizada com base nos dados apontados pela Plano 

Municipal de Assistência Social, pelos dados da Vigilância Socioassistencial do Município, em 

conjunto com os dados apresentados pelas Secretarias participantes da Comissão.  

 

 A cidade de Campinas fundada em 1774, localiza-se a 96 quilômetros da capital do estado de 

São Paulo. Ocupa uma área de 794 km2.  O município é sede da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC) composta por 20 municípios. Os dados do último censo demográfico (IBGE, 

2015) estima a população do município em 1.164.098 habitantes, distribuídos por 6 distritos - 

Barão Geraldo, Joaquim Egídio, Nova Aparecida, Sousas, Campo Grande e Ouro Verde, cinco 

regiões administrativas - Leste, Noroeste, Norte, Sudoeste e Sul. Do total de habitantes, 18.873 

habitantes (1,7%) fazem parte da população rural. 

 Observando a distribuição da população no território podemos notar como região mais 

populosa a Região Sul, seguida da Sudoeste. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 

2015 - Gráfico da Vigilância Socioassistencial. 
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 Com relação a oferta de serviços e equipamentos públicos (especialmente com potencial 

para atividades no contra turno escolar), podemos notar que a oferta mais substancial está 

relacionada aos setores da Assistência e Educação. 

 

Descrição: Equipamentos públicos municipais da Assistência Social, distribuídos no território. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: Equipamentos públicos municipais da Educação, distribuídos no território. 
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 Com relação a oferta de serviços e equipamentos públicos, podemos notar que a oferta 

relacionada a Cultura e ao Esporte ainda não abrangem todo o território, mas tem ampliado 

significativamente a quantidade de atividades culturais no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Descrição: Equipamentos públicos municipais da Cultura, distribuídos no território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: Equipamentos públicos municipais esportivos, distribuídos no território. 
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Com relação aos fatores socioeconômicos, Campinas em 2011, ocupa a décima posição no 

ranking do Produto Interno Bruto (PIB) dos maiores municípios brasileiros e a terceira posição 

no estado de São Paulo (IBGE, 2013). Nesse ano (2011) seu PIB foi de R$ 40,25 bilhões. Outras 

seis cidades da RMC também ocupam o ranking dos 100 municípios brasileiros com maior PIB: 

Paulínia, Sumaré, Vinhedo, Americana, Hortolândia e Indaiatuba.  

 Em levantamento de 2005, a maior contribuição para o PIB do município de Campinas vem 

do setor de serviços (54,69%) que oferece o maior número de ocupações (53,36%); o setor da 

indústria emprega 19% dos ocupados e responde por 44% do produto interno bruto do 

município. A construção civil emprega 3,1% de trabalhadores e o comércio, quase 24%. O setor 

com menor participação é o agrícola que ocupa 0,61% da população e contribui com 0,71% 

para a produção de riquezas no município. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de Campinas é de 0,805, em 2010, situando a cidade na faixa de Desenvolvimento 

Humano Muito Alto.  

 Porém, ao mesmo tempo em que Campinas se situa com IDHM alto, o Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS) que resume as situações de maior ou menor vulnerabilidade às 

quais a população se encontra exposta, a partir do gradiente da condição socioeconômica e do 

perfil demográfico, aponta que 13% ou 142.562 habitantes estão em áreas de alta ou muito alta 

vulnerabilidade. De maneira geral, quanto menor o rendimento e a idade dos responsáveis pelos 

domicílios e quanto maior a presença de mulheres chefes de família e crianças com menos de 

seis anos, mais alta é a vulnerabilidade, conforme se observa abaixo.  
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 Quanto às mulheres chefes de famílias, o município tem 11.515 mulheres em situação de 

alta vulnerabilidade e 18.121 em muito alta vulnerabilidade, em um total de 29.639 mulheres, 

que se distribuem pelas 5 regiões administrativas do município com uma concentração maior 

nas regiões sul e leste. Este recorte é relevante, pois as desigualdades de gênero ainda 

constituem um padrão e um elemento indispensável para se compreender a condição de 

vulnerabilidade de seus filhos, crianças e adolescentes.  

 Um levantamento realizado em 2009, sobre o perfil das famílias em atendimento no 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Município de Campinas, apontou que 57,4% 

das 296 famílias de famílias são monoparentais chefiadas por mulheres e com filhos de vários 

relacionamentos. Outro ponto encontrado é a baixa escolaridade dos responsáveis, a maioria 

com ensino fundamental incompleto que diminui as chances no mercado de trabalho formal, 

aumentando a situação de vulnerabilidade social dessas famílias.  

Abaixo visualizamos o gradiente de vulnerabilidade em Campinas, segundo os dados 

levantados para o Plano Municipal da Assistência Social. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança 

Alimentar 

Avenida Anchieta, n° 200 – 12° Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904 
 

7 

 

 

Ainda com relação as condições de vulnerabilidades, podemos notar no próximo gráfico, a 

distribuição no território das famílias, que possuem renda per capita de até ½ salário-mínimo. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação as condições de trabalho, o Relatório de abril de 2016 da Secretaria de Trabalho e 

Renda aponta que 79% dos admitidos em 2015, receberam até 2 salários-mínimos, o que 

demonstra que a maior parte das contratações realizadas com remunerações baixas, conforme 

pode ser visualizado no gráfico abaixo:  
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Fonte: Boletim do Observatório do Trabalho - Relatório de abril de 2016 da Secretaria de Trabalho e Renda. 

 Com relação a escolaridade, podemos observar no gráfico abaixo que 84,29% dos 

contratados possuem Ensino Médio ou maior grau de instrução. 

 

Fonte: Boletim do Observatório do Trabalho - Relatório de abril de 2016 da Secretaria de Trabalho e Renda. 
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 Em relação a faixa etária, podemos observar que 3,11% dos contratados tinham idade 

inferior a 18 anos, sendo que, segundo dados do IBGE (2010), o município possui 81.682 

adolescentes entre 15 a 19 anos. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 Abaixo podemos verificar o número de crianças e adolescentes com por região no 

município, segundo dados do IBGE (2010), conforme segue: 

 

 Ainda segundo o Censo 2010, o IBGE aponta que Campinas possui 4.530 crianças e 

adolescentes entre 10 e 15 anos ocupados, correspondendo a 4,8% da população nessa faixa 

etária. Desse número, o Diagnóstico Intersetorial Municipal2 da OIT/MDS com base nos dados 

apontados pelo IBGE (2010) aponta que 610 crianças e adolescentes estão em situação de 
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trabalho infantil doméstico. 

 Porém, sobre os dados apresentados pelo IBGE, cabe uma análise sobre a amostragem 

utilizada para o cálculo, e ainda, sobre a forma como a coleta de dados foi realizada. Segundo o 

documento Aspectos Complementares de Educação, afazeres domésticos e Trabalho Infantil, do 

próprio IBGE, o levantamento foi realizado com base nas respostas apresentadas, para as 

perguntas “se os afazeres domésticos da semana foram realizados”, e “quantas horas foram 

utilizadas para essas atividades”.  

 Outro dado apontado pelo IBGE (2010), é o número de crianças e adolescentes por faixa 

etária, em atividade da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura ou em 

atividade do comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, que pode ser 

visualizado na tabela abaixo: 

 

 

 

 Fonte: IBGE 2010 

 

 Em relação aos adolescentes, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

Campinas possuía 342 aprendizes contratados em 2014, porém segundo o Censo o número de 

adolescentes entre 14 e 15 anos ocupados foi de 2.679. Na faixa etária de 16 a 17 anos, o 

número de aprendizes contratados era de 2.439, sendo apontados 8.898 pelo Censo/IBGE 

Faixa Etária Total por Faixa Etária 

10 a 13 anos 59 270 329

14 ou 15 anos 26 789 815

16 ou 17 anos 107 2245 2352

192 3304

Em atividade da agricultura, 

pecuária, produção florestal, 

pesca e aquicultura 

Em atividade do comércio, reparação 

de veículos automotores e 

motocicletas

Total por ramo de 

Trabalho 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança 

Alimentar 

Avenida Anchieta, n° 200 – 12° Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904 
 

11 

(2010).  

 O potencial de jovens aprendizes apontado pelo MTE2 em agosto de 2015, demonstra que 

das 15.419 vagas potenciais, apenas 3.140 vagas estão preenchidas. 

 

3. Norteadores para Construção do Plano 

 

 Os princípios e diretrizes desse plano foram construídos coletivamente durante as 

reuniões, e tiveram como base o Plano Nacional, o Guia de Orientações Técnicas do PETI no 

SUAS do Ministério de Desenvolvimento Social, as Publicações da Organização Internacional do 

Trabalho, o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislação vigente. 

 

 

Princípios 

 

I. Erradicar o trabalho infantil no município; 
 

II. Garantir em conformidade com a Constituição Federal, os direitos das crianças e 
adolescentes, a proteção integral e a dignidade; 

 
III. Enfrentar o fenômeno de naturalização do trabalho Infantil; 

 
IV. Promover o fortalecimento das relações familiares e comunitárias; 

 
V. Garantir trabalho protegido e decente ao adolescente trabalhador. 

 

 

Diretrizes 

  
  Visando promover a erradicação do trabalho infantil:  
 
 I. Ampliar medidas diagnósticas e legislativas para identificar e coibir tais situações;  
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 II. Responsabilizar todos os atores e toda cadeia produtiva que explora o trabalho infantil; 
 
  Visando a garantia da dignidade e da proteção integral as crianças e adolescentes:  
 
 III. Priorizar medidas de prevenção em todo o território;  
 
 IV. Fortalecer a autonomia das crianças e adolescentes, na elaboração do seu projeto de vida; 
 
  Visando enfrentar o fenômeno de naturalização do trabalho Infantil: 
 
 V. Conscientizar a sociedade sobre os malefícios do trabalho infantil; 
 
 
 Visando promover o fortalecimento das relações familiares e comunitárias: 
 
 VI. Garantir políticas públicas integradas de apoio à família e a comunidade; 
 
 Visando garantir trabalho protegido e decente ao adolescente trabalhador: 
 
VII. Ampliar ações de acompanhamento e encaminhamento do adolescente trabalhador para 
aprendizagem profissional em trabalho decente. 
 
 

A Naturalização do Trabalho Infantil 

 

 Considerando o fenômeno de naturalização do trabalho infantil, os mitos apontados mais 

difundidos que precisam ser desconstruídos socialmente, segundo o Manual de Orientações 

Técnicas do MDS (2010), estão relacionados abaixo com suas argumentações.  

 

 É melhor trabalhar do que roubar; 

 

 Trabalhar na infância aumenta a situação de vulnerabilidade, em vez de minimizá-la, 

pesquisas apontam que grande parte dos detentos passaram por situações de trabalho infantil. 

 

 Criança que trabalha fica mais esperta; 
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 O trabalho infantil além de prejudicar o desenvolvimento das crianças, não antecipa as fases 

naturais de desenvolvimento dos seres humanos, ao contrário, devido à imaturidade 

psicomotora as crianças estão mais propensas a acidentes laborais graves. Outro fator, que 

prejudica o desenvolvimento, trata-se das atividades repetitivas e alienantes que comprometem 

os estudos, restringindo as possibilidades de um trabalho decente na vida adulta. 

 

 O trabalho da criança ajuda a família; 

 

 Além de atrapalhar o futuro da criança, 48% das crianças não recebem nenhuma 

remuneração pelo trabalho, e quando recebem são valores insuficientes para alterar as 

condições de vida da família. 

 

 É melhor trabalhar do que ficar nas ruas; 

 

 Trata-se de uma falsa dicotomia, já que existem outras opções educativas, culturais e 

esportivas que devem fazer parte da vida das crianças, e contribuem para sua formação.  

 

 Quem começa a trabalhar cedo garante o futuro; 

 

Os trabalhos disponíveis para crianças e adolescentes são via de regra, precários e 

repetitivos. Normalmente prejudicam a qualificação da criança para um futuro promissor. 

 

4. Questões Norteadoras 

 

 Uma parceria entre a Organização Internacional do Trabalho - OIT e o Governo Estadual 

realizou um evento para discussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, sendo que, 
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durante o evento foi indicado um questionário para os municípios avaliarem suas ações e sua 

atuação no combate ao trabalho Infantil. Este questionário foi respondido pela Coordenadora do 

Serviço de Proteção de Média Complexidade e socializado para os outros participantes. 

 

 Em uma escala de 0 a 1, com frações de 0,2, o resultado apontou que: 

 

 As campanhas sobre Erradicação do Trabalho Infantil são contínuas (1); 

 A cidade de Campinas realizou suas Audiências públicas, além de frequentar outras, mas 

não estenderam ações para rede socioassistencial, escolas ou unidades de saúde (0,8); 

  Até o momento, a busca ativa é realizada apenas pela Secretaria da Assistência, sem 

articulação com outras políticas setoriais, (0,4); 

 Existe um fluxo de encaminhamentos das crianças e suas famílias para o Registro no 

Cadastro Único, que articula proteção básica, especial e Cadastro (0,4); 

 Existe um fluxo de comunicação para o recebimento de informações/suspeitas de 

situações de trabalho infantil, mas ainda, sem articulação com outras políticas setoriais, 

sendo necessário ficar mais claro o fluxo de atendimento (0,4); 

 Existem fluxos e protocolos para o encaminhamento e o atendimento de crianças em 

situação de trabalho infantil, mas não estão articulados com outras políticas setoriais 

(0,6); 

 Existe um mapeamento da rede de serviços e políticas setoriais visando o planejamento 

de ações integradas (0,4); 

 Existem encaminhamentos para ações de aprendizagem, mas não possui articulação 

com empresas e entidades formadoras, ou ainda com o cumprimento de cotas (0,4); 

 Existem articulações concretas com o poder judiciário e/ou MPT ou MPE (1); 

 Trabalha com Meta Pactuada (0); 

 Há o acompanhamento familiar apenas das famílias que frequentam algum serviço da 

Assistência Social (0,6); 
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 O município realiza mensalmente o monitoramento dos números identificados no 

Cadastro Único com os números dos demais serviços da Assistência Social (1); 

 

 Além do questionário, durante o evento e através dos materiais fornecidos, foi sugerido uma 

série de ações estratégicas para inclusão nos planos municípios, dos quais destacamos: 

 

 Realizar levantamento da rede de proteção;  

 Realizar campanhas e eventos sobre o tema; 

 Realizar audiências públicas para firmar compromissos; 

 Sensibilizar as equipes das diversas políticas sobre o tema; 

 Definir um fluxo de atendimento, acompanhamento e fiscalização; 

 Articular as ações socioassistenciais; 

 Garantir o atendimento para todas as crianças e adolescentes identificados; 

 Monitorar e Acompanhar os encaminhamentos de famílias e crianças; 

 Realizar interlocução com organizações e empresas; 

 Ampliar cobertura do Programa Mais Educação com foco nas áreas de maior 

incidência; 

 Garantir com as diversas políticas públicas, a notificação compulsória de casos de 

trabalho infantil ao SGD; 

 Capacitar os profissionais da rede de proteção para identificação e 

acompanhamento; 

 Ampliar e reforçar a busca ativa nos segmentos de difícil identificação; 

 Realizar a busca ativa também na zona rural; 

 Revisar o Cadastro Único para garantir o mapeamento da situação do município, 

e os direitos das famílias nos programas sociais; 

 Realizar diagnósticos municipais nos focos de incidência; 

 Mobilizar os órgãos de controle e fiscalização; 
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 Apoiar o fortalecimento dos conselhos de direitos; 

 Acompanhar os casos identificados pelos canais de denúncia do município; 

 Realizar reuniões periódicas intersetoriais para acompanhamento e avaliação 

das ações; 

 Monitorar as ações de busca ativa; 

 Monitorar as notificações de situações de trabalho infantil; 

 Atualizar permanentemente os registros de novos casos; 

 

5. Indicadores Municipais 

 

Assistência Social  

 

 Atualmente, o município atende 179 famílias no Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil, sendo 219 Crianças e Adolescentes. 

 No ano de 2015, durante a realização da Busca Ativa foram abordados em trabalho infantil 

622 crianças, enquanto no primeiro semestre de 2016 foram abordadas 235 crianças. 

 

 Dentre as crianças e adolescentes acompanhadas pelo PETI, 37% estão incluídas nos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 21% estão sendo acompanhadas pelo 

PAEFI, sendo que, 46% estão fora da rede de atendimento, por desistência ou por não 

comparecimento aos serviços. 
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 A incidência dos casos de trabalho infantil no território, podem ser observados pelo local de 

abordagem, onde existe a ocorrência do trabalho infantil, ou pela localização de moradia das 

famílias.  Atualmente casos de trabalho infantil foram abordados nas regiões apontadas no 

gráfico abaixo: 35,03% foram abordados na região Leste; 30,46% na região Sul, 16,24% na 

região Sudoeste, 10,15% na região Norte e 8,12% na região Noroeste. 

 Sobre a localização de moradia das famílias 35% residem na região Sul da cidade, seguido 

por 26% dos casos na Região Sudoeste, 20% na região noroeste, 10% na região leste e 6% na 

região Norte da cidade, sendo que, 3% não tem endereço localizado.  
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Acima observamos o gráfico das famílias atendidas por local de moradia 

 

 Em relação a faixa etária predominante em situação de trabalho infantil, aponta que 52% das 

crianças têm entre 14 e 15 anos, sendo que, a maior parte das abordagens foi com   

adolescentes, com mais de 12 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Com relação ao gênero, a incidência de trabalho infantil feminino é de 32%, enquanto o 

trabalho infantil masculino é de 68% dos casos, ressaltando ainda que, das crianças 

acompanhadas, 33% estavam com atraso escolar. 

 Com relação ao trabalho desenvolvido pelas crianças e adolescentes abordados, 29% dos 

casos estavam relacionados a mendicância, 23% dos casos de trabalho infantil em reciclagem, 

seguido por 18% de casos relacionadas a venda de produtos como vendedor ambulante. 
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 Já o trabalho infantil ou adolescente dentro do tráfico, pode ser observado através dos dados 

do Plano Municipal de Medidas Socioeducativa, que aponta que 50% dos adolescentes 

encaminhados em 2013, eram por tráfico de drogas. 

  

 Em 2013, as regiões predominantes de moradia dos adolescentes em medida 

socioeducativa de PSC foram Sul e Sudoeste. Fato este que nos últimos anos da história 

do município tem se mantido, pois a região SUL tem o tráfico de drogas de forma 

organizada e disseminado. Já em 2014, a região de maior incidência é a Sul. Importante 

apontar que historicamente as regiões Sul e Sudoeste predominavam e atualmente a 

região Noroeste tem aumentado consideravelmente devido ao aumento da população 

nesta região (novos programas habitacionais que abrigaram os familiares residentes 

em áreas de risco) e que é carente de serviços para atender as diversas demandas da 

população. 
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 Outro dado importante, que podemos observar com base no Plano Municipal de Medidas 

Socioeducativas, é a necessidade de estabelecer estratégias para fortalecer o interesse do público 

adolescente, a oferta, e os meios para serviços de aprendizagem e profissionalização 

especialmente nas regiões Sul e Sudoeste, e, ainda na região Noroeste, devido a aumento 

populacional. 

  

6. Análise de fraquezas e potencialidades 

  

 Para elaboração do diagnóstico, as principais dificuldades encontradas, baseiam-se na 

consolidação dos dados e das principais motivações e conjunturas que inserem o adolescente 

em situações de trabalho que o expõem a riscos de saúde, segurança e moral nos termos da lista 

TIP - Decreto nº6.481 de 2008. 

 Outro ponto importante a ser considerado, deve-se ao fato de que atualmente as crianças e 

adolescentes estão exercendo o trabalho no contra turno escolar sem, necessariamente, evadir-

se da escola, o que garante a permanência em programas sociais e que, por vezes, dificulta a 

identificação dos casos. 

 Durante as reuniões, evidenciou-se a dificuldade de mapear as empresas que exploram o 

trabalho infantil, e consequentemente, desencadear ações efetivas de responsabilização. Para 

tanto, o Ministério Público do Trabalho aponta para necessidade de reforçar e ampliar as 

fiscalizações nas empresas de pequeno e médio porte, assim como nos serviços informais. 

 Os dados até então, identificados, apontam para a necessidade de ampliar as estratégias de 

identificação e qualificação dos mesmos, bem como para necessidade de clarear o fluxo de 

atendimento e competências da rede, investir na possibilidade de diferentes canais de 

notificação, e ainda, a necessidade de encontrar caminhos e definir atores para as intervenções 

nas situações de busca ativa para as denúncias de trabalho infantil em empresas de pequeno e 

médio porte, ou ainda nas residências. 
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 Para melhor compreensão da situação do trabalho infantil no município, a aplicação da 

ferramenta SWOT, que identifica forças, potencialidades, fraquezas e ameaças, apontou os 

seguintes elementos como forças para prevenção e erradicação do trabalho infantil: 

 

 Ações de Prevenção contínuas da Assistência, do Tribunal de Justiça e do 

Ministério Público do Trabalho; 

 Ações descentralizadas, em especial, nos territórios dos CREAS; 

  Realização de Audiências públicas; 

 Aproximação do PETI junto à Comissão de Jovem Aprendiz – CMDCA; 

 A existência de um serviço de abordagem de crianças e adolescentes, em situação 

de rua; 

 Existência de Diálogo entre as diversas políticas setoriais; 

 Equipe interdisciplinar e intersetorial sensibilizada para a intervenção em 

relação ao PETI;  

  A existência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 Perspectivas de Mobilização da rede de profissionais das diversas políticas para 

identificação das situações de trabalho infantil; 

 Parceria efetiva com o MPT; 

 Prevalência da Qualificação técnica dos profissionais que compõem a rede de 

atendimento;  

 Trabalho infantil se caracteriza como público prioritário para inclusão no SCFV; 

 

 Os elementos apontados como oportunidades são, as possibilidades de o município 

expandir nos mais diferentes níveis de intervenção, tais como: 

  

 Ampliar os canais de denúncia do município; 

 Ampliar a oferta de cursos de aprendizagem e profissionalização; 
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 Diversificar os canais de sensibilização e publicidade; 

 Fortalecer o relacionamento com o Conselho Tutelar; 

 MTE atribuir um (01) servidor para atuar exclusivamente com trabalho infantil; 

 

 As fraquezas apontadas pela Comissão Interinstitucional, são: 

 

  A existência de ações ocorrendo ainda de forma fragmentada; 

  Baixo número de identificação no Cadastro Único; 

  Dificuldades em operar Fiscalização em locais privados; 

 A necessidade do PETI e MSE realizarem trabalhos mais articulados; 

 Falta de quadro funcional dos atores do SGD, como o MP e MTE. 

 

 Os elementos apontados como ameaças são:  

 

 Necessidade de clarear os papéis dos agentes do SGD nas ações de enfrentamento 

do trabalho infantil; 

 Insuficiência de serviços e equipamentos públicos em alguns bairros e regiões do 

município; 

 Empresários pouco sensibilizados a cota de aprendizagem; 

 Falta de ofertas de vagas nos programas de aprendizagem e profissionalização; 

 Ofertas insuficientes de lazer, cultura e esportes para crianças e adolescentes;  

  A existência da Naturalização do trabalho infantil; 

 Presença de crianças e adolescentes no tráfico  

 

7. Desafios - Relatório de Gestão da SMCAIS 

 

 Para Erradicação do Trabalho Infantil no município foram apontados os seguintes 
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desafios pelo Relatório de Gestão do ano de 2015 da Secretaria Municipal de Cidadania, 

Assistência e Inclusão Social: 

 

 Identificar as empresas que agem de forma ilegal, contratando trabalho irregular para 

realização das audiências e responsabilização das mesmas, sendo necessário aumentar 

o número de fiscais do trabalho para melhorar a identificação de empresas que fazem 

contratação irregular de crianças e adolescentes, principalmente as empresas menores e 

microempresas onde se registra maior frequência de trabalho infantil; 

 Dar continuidade às capacitações continuadas para a rede socioassistencial e demais 

políticas setoriais afins; 

 Fortalecer a articulação entre os CRAS e CREAS, no enfrentamento ao fenômeno; 

 Identificação das formas mais veladas de trabalho infantil, tais como tráfico de drogas e 

exploração sexual, e o trabalho doméstico; 

 Identificação da demanda apontada pelo IBGE de trabalho infantil no município por meio 

de diagnóstico a ser realizado em 2016; 

 Diminuição do tempo de espera entre a demanda identificada de trabalho infantil e a 

inclusão na rede socioassistencial; 

 Fiscalização permanente da Gerência Regional do Trabalho nas empresas identificadas 

contratando crianças e adolescentes de forma irregular, potencializando assim as 

audiências públicas realizadas; 

 

 

8. Funcionamento atual do PETI no Município  

 

 A Proteção Social Especial de Média Complexidade oferece atendimento socioassistencial às 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou 

violação de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e que 
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demandam intervenções especializadas. Está organizada em unidades públicas (equipamentos) 

de gestão e abrangência municipal, nos quais se desenvolvem os programas e serviços de 

atendimento, que tem como objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e 

comunitários, bem como o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 

famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. 

  A gestão do Programa de Erradicação do trabalho Infantil é exercida pelo técnico de 

referência da Proteção Social Especial de Média Complexidade vinculado ao órgão gestor da 

Assistência Social. 

  

 O Programa é responsável por coordenar ações integradas e complementares com 

objetivo de enfrentamento ao trabalho infantil, sendo potencializado nos serviços sócio 

assistenciais através das seguintes ações permanentes:  

 

- Oferta de atendimento às crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV); 

- Trabalho social com famílias por meio dos serviços continuados do PAIF/CRAS (Serviço de 

Proteção a Atendimento Integral à Família) e PAEFI/CREAS (Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos); 

- Registro no Cadastro Único e inclusão da família do Programa Bolsa Família para transferência 

de renda; 

 

 Salientamos que as novas diretrizes para o trabalho de prevenção e erradicação do 

trabalho infantil, exigem articulação Inter setorial para uma plena realização dos objetivos e 

comportam cinco eixos de atuação: Informação e Mobilização; Identificação; Proteção; Defesa e 

Responsabilização e Monitoramento. 

 

 

Usuários: Crianças e Adolescentes de 0 a 15 anos completos em situação de violação de direito 
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em decorrência do trabalho infantil e seus familiares. 

 

Formas de Acesso: Encaminhamentos dos Conselhos Tutelares, Organizações não 

Governamentais, Programas e Projetos da rede pública, com o diagnóstico de trabalho infantil 

devidamente identificado. 

 

 

9. Considerações finais 

 

 Durante as discussões a Comissão de trabalho apontou uma série de caminhos, 

 que poderão ser percorridos como parte das ações estratégicas do Plano Municipal, além da 

inserção das ações sugeridas pelo Plano Nacional e pela Organização Internacional do Trabalho, 

e seguirá no estabelecimento de metas e estratégias com base no Diagnóstico apresentado. 

 

10. Referências 

 

 Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do 

Adolescente Trabalhador (2ª ed. 2011-2015);  

 Manual de Elaboração de Planos Municipais de Erradicação do Trabalho Infantil da 

Organização Internacional do Trabalho;  

 Manual de Orientações Técnicas - Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil no SUAS - MDS 2010. 

 Caderno do Encontro Intersetorial das Ações Estratégicas do PETI da Região Centro 

Oeste;  

 Caderno Repórter Brasil - Brasil Livre do Trabalho Infantil;  

 Perguntas e Respostas sobre o Redesenho do PETI (2014);  
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 Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 - LOAS;  

 Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000;  

 Decreto nº 5.598 de 1º de dezembro de 2005;  

 Decreto nº 6.481 de 12 de junho de 2008;   

 Resolução nº 01 de 21 de fevereiro de 2013;  

 Resolução nº 08 de 18 de abril de 2013;  

 

11. Anexos 

 

1. Questionário do Encontro Estadual das Ações Estratégicas do PETI; 

2. Diagnóstico Intersetorial Municipal de Campinas - OIT/MDS; 
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Políticas Públicas e Gestão 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRODUTO/RESULTADO PRAZO 
ATORES 

ENVOLVIDOS 
CORRESPONSÁVEIS 

ARTICULADOR - 
RESPONSÁVEL 

POR 
DESENCADEAR 

AÇÃO 

Qualificar os profissionais da 
rede SGD 

Realizar de 
cursos de 

capacitação  

Oferecer módulos de 
capacitação para as 
unidades de Ensino 

Fundamental e EJA da 
SME para as políticas 

de prevenção do 
trabalho infantil 

Professores e gestores 
conscientes do papel da educação 

e da escola no combate ao 
trabalho infantil e no atendimento 

de crianças e adolescentes 

CURTO SME – DEPE / CSF SME – CSF 

Capacitar os 
profissionais das 

Equipes de Saúde da 
Família (ESF), na 
Atenção Primária, 

dentro da Política do 
Trabalho Infantil 

Profissionais capacitados para 
identificar no Território locais que 
possam ocorrer trabalho Infantil; 

MÉDIO 

PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE - ESF, 

DISTRITO E DEP 
SAUDE 

SMS 

Capacitar os 
profissionais dos 
equipamentos da 

Saúde; Centros de 
Referência em 

Reabilitação, Saúde 
Mental, Outros e 

Capacitar os 
Profissionais das 

equipes, quanto as 

Profissionais capacitados para 
identificar no Território locais que 
possam ocorrer trabalho Infantil; 

MÉDIO 

PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE - ESF, 

DISTRITO E DEP 
SAUDE 

SMS 
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questões do Trabalho 
Infantil 

Promover cursos de 
capacitação para 

Conselheiros 
Tutelares, CMDCA, 

CRAS e CREAS sobre 
a temática do Trabalho 

Infantil 

50% dos profissionais capacitados 
a médio prazo, e 100% dos 

profissionais capacitados a Longo 
Prazo 

LONGO  

JEIA, MPT, SMCAIS, 
Conselhos Tutelares, 
Técnico de Referência 

do PETI 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
JEIA, MPT 

Garantir que 
todas as crianças 
e adolescentes 
identificados em 

situação de 
trabalho infantil 

estejam 
devidamente 

cadastrados no 
Cadastro Único. 

Capacitar e 
sensibilizar as equipes 
do Cadastro Único – 
Referenciamento das 

famílias para o 
Cadastro Único 

Garantia da identificação das 
famílias no CAD Único  

PERMANENTE 

Vigilância 
Socioassistencial, 

Técnico de Referência 
do PETI, Equipe de 

Referência do 
CREAS, DRADS 

 
Técnico de 

Referência do 
PETI 

Vigilância Sócio 
Assistencial, 

DRADS 
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Manter diagnóstico 
permanente 

Qualificar os 
registros de 
crianças e 

adolescentes em 
situação de 

Trabalho Infantil 
nos diversos 
sistemas de 
informação: 

Cadastro Único, 
SISNOV, SIGM, 
RMA, SISPETI e 

outros afins. 

Realizar reuniões 
periódicas entre PSB, 
PSEMC e Vigilância 
Sócio Assistencial 

Atualização dos registros, 
construção de indicadores e 

unificação das fontes de dados. 
PERMANENTE 

CREAS, Vigilância, 
Técnico de Referência 

do PETI 

Técnico de 
Referência do 

PETI 

Referenciar todas as 
crianças e 

adolescentes 
identificados em 

situação de trabalho 
infantil para o 

Cadastro Único. 

Fonte de dados (Cadastro Único, 
SIGM e RMA) e indicadores 

atualizados.  
PERMANENTE 

Vigilância 
Socioassistencial, 

Técnico de Referência 
do PETI 

Vigilância 
Socioassistencial, 

Técnico de 
Referência do 

PETI 

Sensibilização da rede 
executora dos SCFV 
para atualização do 

SIGM, especialmente 
a indicação dos 

usuários em situação 
prioritária. 

Fonte de dados (Cadastro Único, 
SIGM, e RMA) e indicadores 

atualizados.  
PERMANENTE 

DOAS, Técnico de 
Referência do PETI 

DOAS, Técnico 
de Referência do 

PETI 
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Capacitação e 
sensibilização das 

equipes dos diversos 
serviços da rede e 

outras políticas 
públicas para registro 

de informações no 
SISNOV. 

Acesso facilitado aos dados 
referentes às situações de 

Trabalho Infantil, ESCCA, etc. 
PERMANENTE 

Vigilância 
Socioassistencial, 

Técnico de Referência 
do PETI 

Vigilância 
Socioassistencial, 

Técnico de 
Referência do 

PETI 

Realizar 
diagnóstico sobre 

o fenômeno do 
Trabalho Infantil 

Entregar questionário 
lúdico para os alunos 

das escolas municipais 
para levantar dados 

sobre trabalho infantil 
no município. 

Identificar na demanda 
reprimida para vaga 
em creche, situações 

de trabalho infantil 
doméstico 

Mapeamento e identificação casos 
de trabalho infantil. Identificação 
de casos de trabalho doméstico 

MÉDIO 

Coordenadoria da 
Prot. Social de Média 
Complexidade, SME, 

Conselho Tutelar 

Coordenadoria 
de Média 

Complexidade, 
SME Conselho 

Tutelar 

 Identificar a 
incidência do 

trabalho infantil no 
Turismo Rural 

Verificação junto aos 
proprietários rurais 

sobre a participação 
de crianças e 

adolescentes no 
trabalho rural. 

Conscientização dos proprietários 
rurais 

MÉDIO 
SMDEST, Coord. 

Proteção Esp. Média 
Complexidade 

SMDEST, Coord. 
Proteção Esp. 

Média 
Complexidade 
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Monitorar os 
resultados das 

ações voltadas à 
crianças e 

adolescentes em 
situação de 

Trabalho Infantil. 

Realização de 
reuniões periódicas 
com o Serviço de 

Abordagem 

Demandas identificadas e 
mapeadas 

PERMANENTE 
Técnico de Referência 
do PETI, Serviço de 

Abordagem 

Técnico de 
Referência do 

PETI, Serviço de 
Abordagem 

Socializar o 
diagnóstico 

existente acerca 
do trabalho infantil 

no município.  

Apresentação dos 
dados referentes a 
cada microterritório 

aos serviços da PSB. 

Planejamento e execução das 
estratégias de intervenção entre a 
PSB e PSE-MC subsidiadas pelo 

diagnóstico, de acordo com as 
características de cada território, 

visando a prevenção. 

PERMANENTE 
Técnico de Referência 
do PETI, Serviço de 

Abordagem 

Técnico de 
Referência do 

PETI, Serviço de 
Abordagem 

Garantir a oferta de atividades 
no contra turn, e de educação 

para o trabalho. 

Promover ações 
de Educação para 

o trabalho 

Fortalecimento do 
Programa EJA 

Profissões, 
colaborando com a 

formação e 
qualificação dos 

jovens, introduzindo 
conceitos e práticas 
referentes ao mundo 

do trabalho 

Qualificação dos jovens CURTO 
CEPROCAMP / CEB / 

DEPE 
CEPROCAMP / 

CEB 
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Reestabelecer 
parceria com o CPAT 
para divulgar as vagas 
para jovem aprendiz e 

vagas de emprego 

Oferta de vagas para 
aprendiz/emprego e constituição 
de alternativas para o mundo do 

trabalho 

CURTO CPAT / CEB  CPAT / CEB 

Ampliar a formação 
para os professores de 

EJA em relação às 
práticas referentes ao 
mundo do trabalho, 

constantes nas 
Diretrizes Curriculares 

para EJA 

Professores qualificados e com 
abordagem em relação ao mundo 

do trabalho 
CURTO CSF / CEB CSF 

Ampliar a parceria com 
TRT – 15

a
 Região e 

com a AMATRA 15, 
através do Programa 
Trabalho, Justiça e 

Cidadania, levando as 
discussões referentes 
à justiça do trabalho 

para as escolas 

Constante reflexão e ações locais 
em relação ao Direito do Trabalho, 
capacitando gestores, professores 

e alunos 

CURTO CEB / AMATRA CEB / AMATRA 
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Incluir crianças e 
adolescentes 

envolvidas com 
Trabalho Infantil, 
nas atividades 
Culturais da 

cidade. 

Articular junto a 
EMCEA, a 

participação dos 
Adolescentes inseridos 

no Peti em ações da 
secretaria municipal de 

Cultura, e nas 
atividades das 

bibliotecas municipais. 

25% das crianças atendidas pelo 
PETI participando de ações 

culturais a Médio prazo, e 50% 
participando a Longo Prazo. 

MÉDIO 
Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMC, ENTIDADES 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
SMC 

Articular junto a 
COTEA, a participação 

de crianças e 
adolescentes como 

plateia nos 
espetáculos teatrais e 
musicais com acesso 

gratuito. 

25% das crianças atendidas pelo 
PETI participando de espetáculos 
teatrais e musicais com acesso 
gratuito a Médio prazo, e 50% 
participando a Longo Prazo. 

MÉDIO 
Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMC, ENTIDADES 

Coord. Proteção 
Esp Média 

Complexidade, 
SMC 

Articular visitas 
monitoradas em 

exposições para as 
entidades de 

Aprendizagem. 

Adolescentes dos programas de 
Aprendizagem participando de 

exposições culturais. 
MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMC, ENTIDADES 

Coord. Proteção 
Esp Média 

Complexidade, 
SMC 
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Articular a participação 
crianças adolescentes 

em ações do FICC, 
conforme faixa etária. 

25% das crianças atendidas pelo 
PETI, conforme faixa etária, 

participando das ações do FICC a 
Médio prazo, e 50% participando a 

Longo Prazo. 

MÉDIO 

Coord. Proteção Esp 
Média Complexidade, 
SMC, ENTIDADES, 

Técnico de Referência 
do PETI 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
SMC 

Inserir crianças e 
adolescentes em 

situação de TI nas 
ofertas de 
Iniciação 

Esportiva da 
SMEL 

Informar e divulgar as 
modalidades, locais, 
dias e horários das 
turmas de Iniciação 

Esportiva já existentes 
e desenvolvidas nas 
Praças de Esportes 
administradas pela 
SMEL às entidades 

assistenciais e 
Conselhos; 

Conhecimento dos gestores de 
entidades assistenciais, e das 

entidades relacionadas ao PETI, 
para inclusão nas turmas de 

Iniciação Esportiva desenvolvidas 
pela SMEL, para que tais gestores 
possam viabilizar a participação de 

seus assistidos; 

CURTO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade 
Entidades integrantes 

do Programa PETI; 
CSFE – SMEL; 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
SMEL; 
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Participação de 
crianças e 

adolescentes nas 
Atividades de 
Aprendizado e 

Treinamento Esportivo 
das Turmas de 

Iniciação Esportiva 
existentes sob 

supervisão da SMEL; 

Ocupar o tempo livre de crianças e 
adolescentes com atividade física 

e esportiva saudável, visando 
formar cidadãos plenos em valores 
e vínculos sociais que os afaste de 

ameaças a sua integridade; 

CURTO 

Coord. Proteção Esp 
Média Complexidade  
Entidades integrantes 

do Programa PETI; 
CSFE – SMEL; 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
SMEL; 

Vivências 
Competitivas e Pré-

Competitivas de 
Crianças e 

Adolescentes com as 
Turmas de Iniciação 
Esportiva existentes 
sob supervisão da 

SMEL; 

Motivar Crianças e Adolescentes 
através da prática esportiva e, 

caso surjam, encaminhar talentos 
detectados para trabalhos de 
maiores níveis competitivos 

futuros. 

CURTO 

Coord. Proteção 
Esp.Média 

Complexidade 
Entidades integrantes 

do Programa PETI; 
CSFE – SMEL; 

Coord. Proteção 
Especial de 

Média 
Complexidade e 

SMEL; 

ATENDIMENTO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRODUTO/RESULTADO PRAZO 
ATORES 

ENVOLVIDOS 
CORRESPONSÁVEIS 

ARTICULADOR - 
RESPONSÁVEL 

POR 
DESENCADEAR 

AÇÃO 
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Identificar e referenciar 
situações de TI. 

Definir em fluxo 
de atendimento, 

acompanhamento 
e fiscalização das 

situações de 
Trabalho Infantil 

Criar Fluxo de 
atendimento para os 

casos de denúncias de 
trabalho infantil, 

definindo a atuação 
dos atores da rede de 

proteção. 

Definição de Fluxos e 
Procedimentos 

CURTO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade 

SMS, SME, SMC, 
SMEL, Conselho 
Tutelar, MPT, JT, 

GRTE. 

Coord. Proteção 
Especial de 

Média 
Complexidade  

Articular Ações de 
identificação na 

Saúde 

IDENTIFICAR NO 
TERRITÓRIO LOCAIS 
ONDE HÁ TRABALHO 

INFANTIL; 

QUANTIFICAR FAMÍLIAS/ 
EMPRESAS QUE VIOLAM 

DIREITOS DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES; 

MÉDIO 

PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE - ESF, 

DISTRITO E DEP 
SAUDE 

SMS 

IDENTIFICAR 
AGRAVOS/ 

ACIDENTES DE 
TRABALHO EM 
CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES. 

QUANTIFICAR NUMERO DE 
AGRAVOS / ACIDENTES DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 
ANOTAR NO SV2; 

MÉDIO 

PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE - ESF, 

DISTRITO E DEP 
SAUDE 

SMS 
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Garantir atendimento ao 
público do PETI na rede de 

Proteção. 

Garantir o 
atendimento de 

crianças e 
adolescentes em 

situação de 
Trabalho Infantil 

nos SCFV, PAIF e 
PAEFI. 

Realizar Grupos de 
Trabalho (ampliado, 

regionais e micro 
territoriais) do Serviço 

de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos.  

Fluxo aprimorado, com base no 
reordenamento proposto pela 

SMASA 
MEDIO PSB e PSE-MC DOAS 

Realização de 
reuniões com Serviço 

de Abordagem e 
CREAS.  

Crianças e adolescentes 
identificadas no Trabalho Infantil 

incluídas nos SCFV 
PERMANENTE 

CREAS e Serviço de 
Abordagem 

Técnico de 
Referência do 

PETI 

Monitorar as 
situações de 

Trabalho Infantil 
no Município. 

Monitorar as famílias 
com crianças e/ou 
adolescentes em 

situação de Trabalho 
Infantil referenciadas 
para os serviços da 

PSEMC e PSB 

Famílias referenciadas aos 
serviços. 

PERMANENTE 
Equipe de referência 
CREAS, Serviço de 
Abordagem e PSB. 

Técnico de 
Referência do 

PETI 
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Monitorar as ações de 
busca ativa executada 

pelo serviço de 
abordagem voltadas à 

crianças e 
adolescentes em 

situação de Trabalho 
Infantil. 

Ações qualificadas e organização 
dos fluxos de atendimento 

PERMANENTE 
Serviço de 
Abordagem 

Apoio Técnico do 
Serviço de 
Abordagem 

Ampliar a 
capacidade de 

atendimento pelo 
CREAS das 

famílias 
identificadas em 

TI 

Garantir a inclusão no 
CREAS das famílias 

identificadas que 
possam ser atendidas 

por este serviço. 

Famílias identificadas em TI 
incluídas no CREAS 

LONGO 
Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade 

Coord, Proteção 
Esp. Média 

Complexidade  
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Incluir os 
responsáveis pela 

criança e/ou 
adolescente em 

qualificação 
profissional e no 

mundo do 
trabalho 

Referenciamento dos 
responsáveis a cursos 

de qualificação 
profissional ofertado 

por meio CPAT e 
demais parceiros . 

Economia Solidária: 
verificar se há vagas 

nos programas (feiras, 
padaria, resíduos 
sólidos ou hortas), 

realizando 
agendamento de 

atendimento junto aos 
responsáveis por cada 

programa; 
Sistema Nacional de 

Emprego: emissão da 
carteira de trabalho 
(caso necessário), 

cadastro e 
encaminhamento para 
vagas de emprego e 

participação no serviço 
de "Orientação para o 
Trabalho" (currículo, 

entrevista de emprego, 
dinâmica de grupo e 
testes e marketing 

pessoal); 
Casa do 

Formação dos responsáveis em 
cursos de qualificação profissional, 
ampliando suas possibilidades de 
inclusão no mundo do trabalho. 
Participação do responsável no 

programa de feiras ou cooperativa; 
Vaga de emprego ao responsável 

pela criança e/ou adolescente; 
Formalização do micro negócio, 

tornando o responsável pela 
criança e/ou adolescente um 

microempreendedor individual. 

PERMANENTE 
Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMTR 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
SMTR 
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Empreendedor: 
orientação e 

formalização dos 
microempreendedores 

individuais, 
participação nos 

cursos e oficinas de 
capacitação; 
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Incluir o 
adolescente no 
mercado formal 

de trabalho, 
garantindo o 

direito ao trabalho 
digno e protegido  

 
Vaga de emprego ou 

aprendizagem ao adolescente 
PERMANENTE 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMTR 

Coord. Proteção 
Esp. Médica 

Complexidade, 
SMTR 
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Atribuir como 
usufruto das 

contrapartidas 
obrigatórias de 
proponentes de 

Projetos 
Esportivos 

contemplados 
com recursos do 

FIEC (Fundo 
Investimento no 

Esporte de 
Campinas) para 
os programas da 

Secretaria da 
Assistência, com 
prioridade para 

PETI. 

Publicação de Edital 
FIEC 2017 para 

inscrições de projetos, 
onde consta a 

obrigatoriedade de 
contrapartida com 

opção de ação social, 
a saber: “...Artigo 6, 
parágrafo 6.4. - É 

obrigatória a 
realização de 

contrapartida para os 
projetos da linha de 

ação Esporte de 
Rendimentos e Para 
desporto, através do 
desenvolvimento de 
uma das seguintes 
atividades: item I – 

Desenvolvimento de 
Ações esportivas para 

o atendimento a 
crianças e 

adolescentes dos 
programas da 
Secretaria de 

Cidadania, Assistência 
e Inclusão (SMCAIS).” 

Oferta de atividades esportivas por 
parte de OSC's a Crianças e 

Adolescentes assistidas direta ou 
indiretamente pela SMCAIS; 

CURTO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade 

Coord. Fundos – 
SMEL; OSC’s 

contempladas com 
recursos do 
FIEC/2017; 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade 
eSMEL; 
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Acompanhamento das 
Contrapartidas pelas 
OSC's contempladas 

com recursos do 
FIEC/2017; 

Garantia do efetivo atendimento a 
Crianças e Adolescentes 

assistidas direta ou indiretamente 
pela SMCAIS, por parte das OSC's 

contempladas com recursos do 
FIEC/2017; 

CURTO 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
SMEL; 

Oferta de 
Vivências 

Esportivas com 
Equipes de Alto 

Rendimento sob a 
supervisão da 

SMEL 

Agendamento de 
visitas a atividades de 

Treinamento e 
Competição de 

Equipes Esportivas de 
Alto Rendimento sob a 
supervisão da SMEL 

Visitas a trabalhos esportivos de 
Alto Rendimento, de forma a 

apresentar o Esporte de 
Rendimento como alternativa de 

vida para Crianças e 
Adolescentes; 

CURTO 
 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
SMEL; 

Visitações 
monitoradas e 

agendadas junto a 
trabalhos de Esporte 

de Rendimento 

Despertar o interesse das Crianças 
e Adolescentes pela prática 

esportiva a partir do conhecimento 
de casos de sucesso e quebra de 

preconceitos limitadores; 

CURTO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade 
Entidades integrantes 

do Programa PETI; 
CSFE – SMEL; 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
SMEL; 

Mobilização e Articulação 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES PRODUTO/RESULTADO PRAZO 
ATORES 

ENVOLVIDOS 
CORRESPONSÁVEIS 

ARTICULADOR - 
RESPONSÁVEL 

POR 
DESENCADEAR 

AÇÃO 

Garantir a atuação integrada 
de toda a rede de proteção 

Apoiar as ações 
das Políticas 

Públicas previstas 
no Plano 

Municipal de 
Prevenção e 

Erradicação do 
Trabalho Infantil 

Ampliar a Comissão 
de Jovem Aprendiz do 
Conselho Municipal da 

Criança e do 
Adolescente, para 

Comissão do Jovem 
Aprendiz e do 

Trabalho Infantil 

 Comissão do Jovem Aprendiz e 
do Trabalho Infantil estabelecida e 

atuante 
CURTO CMDCA 

CMDCA 

Oferecer anualmente 
capacitações e 

seminários para rede 
de atendimento do 

público do PETI 

XX Capacitações realizadas e XX 
Seminários realizados. 

Aproximação dos atores 
envolvidos, facilitando a 
articulação intersetorial.  

MÉDIO 
CMDCA, SMCAIS, 

MP, VARA DA 
INFÂNCIA 

Garantir a atuação integrada 
de toda a rede de proteção 

em conjunto com outros 
atores 

Oferecer um 
espaço 

intersetorial com 
atividades para 

crianças e 
adolescentes, nas 
feiras públicas da 
cidade visando a 

Definir com os atores 
envolvidos e o 

funcionamento do 
espaço, as atividades 

e as responsabilidades 
das partes. 

Projeto escrito e responsabilidades 
definidas. 

CURTO 

Coord. Proteção 
Social Esp Média 

Complexidade , SMC, 
SME, SMEL, CMDCA, 

CMJ 

Coord. Proteção 
Esp Média 

Complexidade e 
CMDCA 
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permanência das 
mesmas em 
atividades 

seguras, durante 
o exercício 

profissional de 
seus pais. 

Destinar recursos 
financeiros e materiais 
para a permanência do 

espaço nas feiras. 

Recursos destinados. CURTO 

Ampliar as vagas 
nos cursos 

profissionalizantes 
para adolescentes 

Estabelecer parcerias 
com entidades de 

Aprendizagem. 

Oferta de 25% mais de vagas para 
o PETI à médio prazo, e 50% a 

longo prazo. 

LONGO 
Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 
CMDCA e entidades 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade 

Aumentar o número de 
vagas dos cursos 

oferecidos pela rede 
Municipal, como 

PROCAF e outros. 

LONGO 
Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 
CMDCA e entidades 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade 
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Convencionar 
com as entidades 
de Aprendizagem, 
o treinamento dos 

Monitores 
responsáveis 

pelos aprendizes 
contratados. 

Oferecer capacitações 
e seminários para os 
Monitores de todas as 

empresas que 
contratam aprendizes. 

Monitores treinados e 
sensibilizados para o devido 

acompanhamento dos aprendizes. 
MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade 

e Entidades 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
Entidades 

Sensibilizar os 
taxistas, 

motoristas de 
caminhões, 

funcionários e 
proprietários de 

postos de 
gasolina nas 
estradas que 
atravessam 

Campinas sobre 
ESSCA 

Promover ações de 
sensibilização para 

ESSCA em pontos de 
taxi, postos rodoviários 
e postos de gasolina  

Informações divulgadas em 50% 
destes locais a médio prazo e 

100% a Longo Prazo 
MÉDIO 

SMDEST, SMCAIS,  
EMDEC. DRADS e 

MPT e CMDCA 

SMDEST, Coord. 
Proteção Esp. 

Média 
Complexidade 

Sensibilizar a rede 
hoteleira  

 Sensibilizar 
proprietários e 

gerentes de hotéis 
para combate ao 
trabalho infantil e 

combate ao ESCCA. 

50% dos hotéis abordados a médio 
prazo, e 100% dos hotéis 
abordados a Longo Prazo 

PERMANENTE 
SMDEST, SMCAIS,  
SEMURB, DRADS e 

CMDCA  

SMDEST, Coord. 
Proteção Esp. 

Média 
Complexidade 
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Prevenir situações de trabalho 
infantil por questões de 
gênero e/ou orientação 

sexual. 

Prestar 
informações de 
forma integrada 
sobre os direitos 
assegurados às 

crianças e 
adolescentes 

sobre questões de 
gênero e/ou 

orientação sexual 

Oferecer capacitações 
e seminários para toda 

a rede de proteção 
sobre os direitos 
assegurados as 

crianças e 
adolescentes sobre 
questões de gênero 

e/ou orientação sexual 

Capacitações realizadas e 
Seminários realizados 

MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade , 
SMS, SME, CMDCA, 
CMJ, Secretaria de 

Cidadania  

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade  e 
CMDCA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRODUTO/RESULTADO PRAZO 
ATORES 

ENVOLVIDOS 
CORRESPONSÁVEIS 

ARTICULADOR - 
RESPONSÁVEL 

POR 
DESENCADEAR 

AÇÃO 

 

Qualificar o SGD 
e canais de 

denúncias sobre 
qualidade dos 

dados para 
realização de 

denúncias 

Realizar capacitações 
e seminários com 

SGD, sobre a 
importância da 

qualidade dos dados 
para encaminhamento 
de denúncias sobre TI 

50% dos profissionais capacitados 
a médio prazo, e 100% dos 

profissionais capacitados a Longo 
Prazo 

LONGO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

MTE, SMC, SME, 
SMEL, SMS, CMDCA, 
Conselhos Tutelares, 
Técnico de Referência 

do PETI 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade 
MTE 
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Orientar as empresas 

Orientação às 
empresas quanto 

aos agravos e 
consequências 
em relação ao 

Trabalho Infantil 

Realização de 
Audiências Públicas  

Sensibilização dos empregadores 
sobre a questão do trabalho infantil 

PERMANENTE 
TRT; MPT; MVM; 

SMCAIS e CT, 
DRADS 

TRT/JEIA; MPT; 
Técnico de 

Referência do 
PETI 

Captar recursos 

Sensibilizar 
pessoas físicas e 

jurídicas para 
proposição de 
destinação de 
recursos do IR 

para entidades de 
aprendizagem e 

profissionalização  

Implementar 
campanha de estímulo 

para destinação de 
valores a título de 
Imposto de Renda 

pessoa física e jurídica 
para projetos de 

entidades cadastradas 
CMDCA com foco nas 

entidades que 
promovam a 

profissionalização de 
jovens. 

Aumentar a arrecadação para 
Entidades de Aprendizagem que 

trabalham com PETI. 

MÉDIO 
Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 
CMDCA, ENTIDADES 

Coord. Proteção 
Esp.Média 

Complexidade e 
CMDCA 

Promover a 
conscientização de 
empresas sobre a 

destinação de 
recursos para a 
Aprendizagem. 

MÉDIO 

Coord Proteção Esp. 
Médica 

Complexidade, 
CMDCA, ENTIDADES 

Coord.Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
CMDCA 
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Incentivar a 
apresentação de 

projetos pelas 
entidades de 

aprendizagem e 
profissionalização 

solicitando 
destinação de 

verbas 
decorrentes de 

multas ou danos 
morais coletivos 
provenientes de 
TACs firmados 
por empresas 

com o MPT ou de 
ações civis 
públicas. 

Solicitar destinação de 
verbas decorrentes de 

multas ou danos 
morais coletivos 

provenientes de TACs 
firmados por empresas 

com o MPT ou de 
ações civis públicas 

MÉDIO 

MPT, Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
CMDCA, Conselho 

Tutelar, CMJ, 
ENTIDADES 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
MPT 

Acompanhar e 
fiscalizar o uso dos 

recursos com foco no 
atendimento de 

aprendizes pelas 
entidades. 

MÉDIO 

MPT, Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
CMDCA, Conselho 

Tutelar, CMJ, 
ENTIDADES 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
MPT 

SENSIBILIZAÇÃO E PUBLICIDADE 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRODUTO/RESULTADO PRAZO 
ATORES 

ENVOLVIDOS 
CORRESPONSÁVEIS 

ARTICULADOR - 
RESPONSÁVEL 

POR 
DESENCADEAR 

AÇÃO 
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Sensibilizar periodicamente e 
sistematicamente a população 

quanto aos danos e 
consequências do Trabalho 

Infantil 

Ampliar e 
Qualificar as 

Campanhas já 
realizadas sobre 
Trabalho Infantil 

Manter os spots no ar 
na Rádio Educativa 

sobre Trabalho Infantil 

Campanha permanente na Rádio 
Educativa sobre Trabalho Infantil 

PERMANENTE 
DECOM  

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade 

Técnico de 
Referência do 

PETI  

Manter a pauta 
sobre o Trabalho 
Infantil e Trabalho 

Adolescente 
Protegido em 

debate contínuo. 

Reforçar no calendário 
do Município os 
eventos no Dia 

Nacional de Combate 
ao Trabalho Infantil, 12 

de junho. Realizar 
ações de 

conscientização 
incluindo 

caminhadas/corridas, 
panfletagens, 

exposições, levando 
ao público informações 

sobre o tema. 

Sensibilização da população. PERMANENTE 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 
SMTR, SMC, SME, 

SMEL, CMDCA, CMJ 
e Entidades 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
CMDCA 
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Reforçar no calendário 
do Município os 
eventos no Dia 

Nacional de Combate 
ao Trabalho Infantil, 12 

de junho. Realizar 
ações de 

conscientização 
incluindo 

caminhadas/corridas, 
panfletagens, 

exposições, levando 
ao público informações 

sobre o tema. 

Sensibilização da população. PERMANENTE 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 
SMTR, SMC, SME, 

SMEL, CMDCA, CMJ 
e Entidades 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
CMDCA 

Viabilizar o acesso das 
informações sobre o PETI 

para todo o Município. 

Usar canais 
alternativos para 
informar sobre o 
Trabalho Infantil. 

Reuniões com o 
DECOM para ampliar 
as mídias (veiculação 
em cinemas, painéis 

digitais, outras rádios) 
e diversificar o público 

atingido. 

Ampliar público atingido e 
ampliando as ações de 

sensibilização sobre os Prejuízos 
do Trabalho Infantil e do trabalho 

inadequado ao adolescente 
trabalhador 

PERMANENTE 
DECOM Coord. 

Proteção Esp. Média 
Complexidade 

Técnico de 
Referência do 

PETI, Criação e 
Marketing  
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Inserir nas contas de 
água e luz, holerites 
das autarquias e do 
executivo municipal 

informações sobre os 
prejuízos do trabalho 
infantil e os meios de 
denunciar o trabalho 

infantil. 

Informes realizados. MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

CMDCA, CPFL, 
SANASA, 

ENTIDADES 

Coord. Proteção 
Esp Média 

Complexidade e 
CMDCA 

Inserir nos extratos do 
bolsa família, 

informações sobre os 
prejuízos do trabalho 
infantil e as opções 

proteção ou 
aprendizagem. 

Informes realizados. MÉDIO 
Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 
CMDCA, ENTIDADES 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
CMDCA 

Elaborar Portal sobre o 
PETI, informações 
sobre denúncias, 
instruções para 

empresas contratam 
jovens aprendizes, 

manuais e 
informações da rede 

de Proteção, incluindo 
link com a página do 

programa de 
aprendizagem.- 

Portal elaborado e Banner 
veiculado no Portal da Prefeitura e 
no Portal de empresas parceiras. 

MÉDIO 
Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMTR 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
SMTR 
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Interlocução com Crianças, Adolescentes, Famílias e Comunidade 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRODUTO/RESULTADO PRAZO 
ATORES 

ENVOLVIDOS 
CORRESPONSÁVEIS 

ARTICULADOR - 
RESPONSÁVEL 

POR 
DESENCADEAR 

AÇÃO 

Dialogar e fomentar o tema 
Trabalho Infantil com as 
crianças e adolescentes 

Ampliar e 
fortalecer o 

projeto MPT na 
Escola 

Ampliar e fortalecer a 
participação do 

Município, do projeto 
MPT na Escola, que 

leva o tema do 
trabalho infantil para 

as salas de aula, 
aumentando o 

engajamento dos 
atores nas atividades e 
participação no prêmio 

MPT na Escola.  

Conscientização dos alunos, 
professores e comunidade sobre o 

tema. Atender até 50% das 
escolas em 2018 e 100% das 

escolas até 2019. 

MÉDIO 
MPT, SME e Coord. 
Proteção Esp. Média 

Complexidade  

MPT e SME, 
Coord . Proteção 

Esp. Média 
Complexidade  

Criar Premiação 
Exclusiva do Município 
para participação dos 
alunos. nos temas do 
MPT na escola (artes, 
pintura, teatro, vídeos, 

etc.)  

50% das escolas municipais e 
estaduais participando do 

Premiação Municipal e do MPT na 
escola 

MÉDIO 

CMDCA, Coord. 
Proteção Esp. Média 
Complexidade, MP, 

VARA DA INFÂNCIA 

CEB 
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Incentivar as escolas a 
inserir, em seus 

Projetos Pedagógicos, 
reflexões e ações em 

relação à proteção 
infanto-juvenil  

Escolas implicadas com a 
erradicação do trabalho infantil e 
executora de ações locais, com 
potencial para a ação em rede. 

CURTO DEPE / CEB / CSF CEB 

Divulgação da 
legislação sobre 
TI nos locais de 

incidência e 
reincidência. 

Realizar campanhas 
educativas com a 

população nos locais 
de incidência. 

Campanhas realizadas e 
prevenção do fenômeno. 

PERMANENTE 
Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade 
e Conselho Tutelar 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade e 
Conselho Tutelar 

DEFESA, RESPONSABILIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRODUTO/RESULTADO PRAZO 
ATORES 

ENVOLVIDOS 
CORRESPONSÁVEIS 

ARTICULADOR - 
RESPONSÁVEL 

POR 
DESENCADEAR 

AÇÃO 
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Coibir novos casos de 
Trabalho Infantil 

Criação de Lei 
Municipal para 
que empresas 
que exploram 
mão de obra 

infantil fiquem 
impossibilitadas 
de participar de 

licitações públicas 
municipais em um 
período de 5 anos 

Criar condicionante de 
não exploração de 

trabalho infantil para o 
funcionamento de 

setores específicos, 
como comércio, feiras, 

etc., através de 
lei/decreto.  

Alvarás não serão permitidos para 
empresas descumpridoras da lei. 

MÉDIO 

Coord. Proteção 
Esp.Média 

Complexidade, 
SEMURB, CMDCA e 

Câmara de 
Vereadores 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade  

Criar condicionante 
para que empresas 
que exploraram mão 
de obra infantil, ou 

adolescente de forma 
irregular fiquem 

impossibilitadas de 
participar de licitações 

públicas municipais 
em um período de 5 

anos. 

Empresas ficam impossibilitadas 
de participar de licitações 

municipais. 
MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMA e Câmara de 
Vereadores 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade  

Criar banco de 
dados com as 
empresas que 

usarem Trabalho 
Infantil 

Definir atores que 
terão acesso ao banco 

de dados, as 
responsabilidades, os 
tipos de acesso e os 
dados pertinentes. 

Papéis definidos e tipos de 
acessos por grau de 

responsabilidade da informação. 
MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 
SMA, MTE, MPT, JT, 

GRTE. 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
MTE 
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Destinar recursos 
financeiros para criar 

banco de dados. 
Recursos garantidos. MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 
SMA, MTE, MPT, JT, 

GRTE. 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
MTE 

Contratar empresa de 
informática para 
elaborar sistema. 

Empresa contratada e criação do 
Banco de Dados. 

MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade 
SMA, MTE, MPT, JT, 

GRTE. 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
MTE 

Alimentar banco de 
dados e sincronizar 
com banco/ dados 

existentes. 

Dados disponibilizados para 
consulta do SGD. 

MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade 
SMA, MTE, MPT, JT, 

GRTE. 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
MTE 
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Criar banco de dados 
municipal com nome 
das empresas que 

empregaram 
irregularmente 

adolescentes, ou 
realizaram exploração 

de trabalho infantil 

Banco de dados criado para 
consulta de empresas 

impossibilitadas de participar de 
licitações municipais devido a 
exploração de trabalho infantil. 

MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 
SMA, MTE, MPT, JT, 

GRTE. 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
MTE 

Incentivar a Contratação de 
Aprendizes 

Atualizar/Aplicar a 
Lei Municipal nº 
12.398 de 27 de 

outubro de 2005 - 
Empresa Amiga 

do Aprendiz  

Analisar as alterações 
pertinentes na Lei 

Municipal nº 12.398 de 
forma a torná-la mais 

atrativa e eficiente 
para sua aplicação. 

Minuta com as alterações na Lei nº 
12.398 de 27 de outubro de 2005  

MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

Conselho Tutelar, 
CMJ e Poder 
Legislativo 

Executivo e 
Legislativo 

 

Enviar alteração da Lei 
para apreciação do 
Poder Legislativo 

Lei Alterada e Aprovada MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

Conselho Tutelar, 
CMJ e Poder 
Legislativo 

Executivo e 
Legislativo 
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 Divulgação da Lei 
para empresas e nos 
eventos relacionados 

ao PETI. 

Divulgação da Lei em todos 
eventos realizados. 

LONGO 
Coord. Conselho 

Tutelar, CMJ e Poder 
Legislativo 

Executivo e 
Legislativo 

 

Incentivar as 
empresas que 

atuam no 
município a 

contratar 
adolescentes 
aprendizes. 

Audiências públicas e 
seminários sobre o 

trabalho adolescente 
protegido e 

aprendizagem. 

 Audiências públicas realizadas e 
Seminários realizados. 

MÉDIO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMA, Conselho 
Tutelar, JEIA, MPT, 

JT. 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
JEIA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRODUTO/RESULTADO PRAZO 
ATORES 

ENVOLVIDOS 
CORRESPONSÁVEIS 

ARTICULADOR - 
RESPONSÁVEL 

POR 
DESENCADEAR 

AÇÃO 

Responsabilizar e garantir 
Direitos Trabalhistas 

Acionar 
fiscalização 

imediata 

Comunicar de forma 
imediata e Urgente ao 

Conselho Tutelar 
suspeitas de trabalho 
infantil ou adolescente 

trabalhando em 
situação irregular 

Proteção imediata a Criança ou ao 
Adolescente em situação de 

violação de Direitos, em risco para 
sua saúde e/ou segurança, em 
trabalho infantil, ou adolescente 

em trabalho degradante, insalubre 
ou perigoso, ou descritos na lista 

TIP. 

PERMANENTE 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMS, SME, SMC, 
SMEL, Conselho 
Tutelar, MPT, JT, 

GRTE. 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
Conselho Tutelar 
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Comunicar de forma 
imediata e Urgente ao 

MTE suspeitas de 
trabalho infantil ou 

adolescente 
trabalhando em 

situação irregular 

Denúncia e Fiscalização para 
Responsabilização da empresa. 

PERMANENTE 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMS, SME, SMC, 
SMEL, Conselho 
Tutelar, MPT, JT, 

GRTE. 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
Conselho Tutelar 

Comunicar de forma 
imediata e Urgente ao 

MPT casos 
identificados e 

qualificados com a 
descrição da situação 
trabalho infantil ou do 

adolescente 
trabalhando em 

situação irregular 

Denúncia e Fiscalização para 
Responsabilização da empresa. 

PERMANENTE 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMS, SME, SMC, 
SMEL, Conselho 
Tutelar, MPT, JT, 

GRTE. 

Coord. Proteção 
Esp. média 

Complexidade, 
Conselho Tutelar 

 Garantir Direitos 
Trabalhistas 

Orientar a criança e 
adolescente 

trabalhando em 
situação irregular e 

seu responsável legal 
sobre a possibilidade 

de acionar a justiça do 
trabalho para obter 
direitos trabalhistas 

independentemente da 
contratação de um 

advogado 

Ajuizamento de Ação Trabalhista PERMANENTE 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

SMS, SME, SMC, 
SMEL, Conselho 
Tutelar, MPT, JT, 

GRTE. 

Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
Conselho Tutelar 

JEIA  
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Garantia na 
proteção judicial 

de crianças e 
adolescentes 
submetidos a 
exploração 

laboral. 

Tramitação prioritária 
de processos judiciais 
envolvendo Trabalho 

Infantil 

Tutela Judicial PERMANENTE 

JEIA, Coord. Proteção 
Esp Média 

complexidade, 
Conselho Tutelar 

JEIA 

Denunciar casos de 
exploração irregular de 
trabalho adolescente, 
e casos de trabalho 

infantil, para os órgãos 
de fiscalização MTE e 
MPT e para os órgãos 

responsáveis por 
promover a proteção 

de crianças e 
adolescentes - 

conselho tutelar, 
CMDCA, CREAS. 

Denúncia e encaminhamento 
judicial 

PERMANENTE 

JEIA, Coord. Proteção 
Esp. Média 

Complexidade, 
Conselho Tutelar 

JEIA 

Ampliar Legislação Municipal 
sobre Trabalho Infantil 

Interlocução entre 
o Conselho 
Tutelar e a 

Comissão da 
Criança e 

Adolescente da 
Câmara Municipal 

Encaminhar ao 
Legislativo, trabalhos, 

propostas e 
discussões da 

Comissão Municipal 
do PETI. 

Socialização do PETI com o 
Legislativo 

MÉDIO 
Legislativo, Conselho 

Tutelar e CMDCA 
Conselho Tutelar 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança 

Alimentar 

Avenida Anchieta, n° 200 – 12° Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904 
 

61 

Aprovar leis 
específicas para a 

repressão ao 
trabalho infantil. 

PL ou decreto 
estabelecendo 

negativa de: alvarás 
de funcionamento 
licenças e outras 

autorizações 
administrativas bem 

como inscrição 
Municipal do prestador 
de serviço profissional 
autônomo que explore 

trabalho infantil. 

Lei/Decreto LONGO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

Conselho Tutelar, 
CMDCA e Poder 

Legislativo 

Executivo e 
Legislativo 

PL de cassação de 
inscrição de cadastro 

de contribuinte de 
impostos municipais 

de empresas 
reincidentes na 

utilização de trabalho 
infantil. 

Lei/Decreto LONGO 

Coord. Proteção Esp. 
Média Complexidade, 

Conselho Tutelar, 
CMDCA e Poder 

Legislativo 

Executivo e 
Legislativo 
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Legenda: 
 

  

EJA Educação de Jovens e Adultos 

CEB Coordenadoria Setorial de Educação Básica 

CSF Coordenadoria Setorial de Formação 

MTE Ministério do Trabalho e Emprego 

DECOM Departamento de Comunicações 

TRT Tribunal Regional do Trabalho 

SEMURB Secretaria Municipal de Urbanismo 

SMA Secretaria Municipal de Administração 

JT Justiça do Trabalho 

GRTE Gerencia Regional do Trabalho 

AMATRA Assoc. dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

CT Conselho Tutelar 

MVM Movimento Vida Melhor 

SMC Secretaria Municipal de Cultura 

PSB Proteção Social Básica 
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PSE-MC Proteção Social Especial Média Complexidade 

CMJ Conselho Municipal da Juventude 

CMDCA Conselho Municipal da Criança e Adolescente 

SMEL Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

SMTR Secretaria Municipal de Trabalho e Renda 

Ceprocamp Centro de Educação Profissional de Campinas 

SME Secretaria Municipal de Educação 

DEPE Departamento Pedagógico 

CSF Coordenadoria Setorial de Formação  

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

JEIA Juizado Especial da Infância e da Adolescência  

MPT Ministério Público do Trabalho 

CREAS Centro de Referência Especializado de Ass. Social 

DRADS 
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento 

Social  

DOAS Departamento de Operações de Ass. Social 

SMDEST 
Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico 

Social e Turismo 

CPAT Centro Público de Apoio ao Trabalhador 

SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
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ESF Estratégia de Saúde da Família 

EMCEA Escola Municipal de Cultura e Arte 

ESSCA Exploração Sexual de Crianças e Adolescente 

SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

PAIF Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família 

PAEFI 
Serviço de Proteção Especializado à famílias e 

indivíduos  

SGD Sistema de Garantia de Direitos 

RMA Registro Mensal de Atendimento 

SISNOV Sistema de Notificações de Violência em Campinas 

SISPETI 
Sistema de Controle e Acompanhamento das ações 

ofertadas pelo Serviço Socioeducativo do PETI 

SIGM Sistema de Governança Municipal 

COTEA Coordenadoria de Teatros e Auditórios  

FICC Fundo de Investimentos Culturais de Campinas 

TAC Termo de ajustamento de Conduta 
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