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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Qnt(s). AÇÃO 

PROGRAMADA 

META 

2006 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
1.  

 

• Manter a rede informatizada sobre crianças e 

adolescentes em situação de rua. 

 Garantir o fluxo de informações na rede de proteção a criança e 

adolescente. 

Rede 

informatiza-

da 

2.  • Qualificar em artes cênicas crianças e 

adolescentes e professores da Rede Municipal de 

Ensino de Nova Iguaçu. 

 Implantar o projeto ”Nós da Baixada”: para  crianças, adolescentes e 

jovens atendidos nos programas da SEMPS e das comunidades. 

 

Curso de 

Arte  

3.  • Desenvolver ações esportivas em diversas 

comunidades de Nova Iguaçu. 

 Implantar pólos esportivos (escolhinhas dede volei) nas URGs de Nova 

Iguaçu, através do projeto “Viva Vôlei”. 

Pólos 

esportivos 

4.  • Divulgar os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes contidos no ECA. 

 Realizar campanhas educativas junto a empresas e órgãos públicos e 

comunidade sobre a exploração do trabalho infantil e do trabalho de 

adolescentes. 

 Realizar campanhas de incentivo à captação de recursos para o Fundo 

Municipal da Criança e Adolescente. 

Cartilhas 

Folders 

5.  • Desenvolver capacitação relacionada ao meio-

ambiente. 

 Criar um programa de agentes sociais do meio-ambiente para atuar nas 

comunidades. 

 

6.  • Desenvolver uma política municipal para abrigos 

municipais. 

 Apoiar na manutenção dos abrigos de crianças e adolescentes da cidade 

de Nova Iguaçu. 

Abrigos 

Municipais 

e Convenia-

dos 
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7.  • Criar uma estratégia para o atendimento de 

crianças e adolescentes em situações 

emergenciais. 

 Implementar o projeto “Família Acolhedora” no município de Nova 

Iguaçu. 

Crianças e 

adolescentes 

8.  • Dinamizar os procedimentos do sistema de 

garantia de direitos da criança e do adolescente 

 Implantar o sistema integrado de informação para a infância e a 

adolescência (Projetos “SINA” e “SINA 2”). 

Rede 

informatiza-

da 

9.  • Assegurar programas especiais de tratamento a 

crianças e adolescentes usuários de substâncias 

psicoativas (drogadição). 

 Criar um serviço de atendimento para drogadictos no município.  Centro de 

Tratamento 

10.  • Criar uma estratégia para abordagens à população 

em situação de rua. 

 Implantar um projeto de abordagens à população em situação de rua, 

com uma equipe multidisciplinar. 
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