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APRESENTAÇÃO 

 
A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude - SDSCJ, através da Secretaria 

Executiva de Assistência Social - SEASS, sob a coordenação da Gerência de Proteção Social Especial 
de Média Complexidade – GEPMC, desenvolve um conjunto de ações estruturantes e oferta serviços 
especializados direcionados à proteção de famílias e indivíduos vítimas de violência e violação de 
direitos, cujos vínculos familiares e comunitários se encontram fragilizados e/ou rompidos, vem 
apresentar neste documento os resultados sintéticos parciais obtidos com a execução das ações 
estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme previsão da Resolução 
CNAS Nº08, de 18 de abril de 2013. 

A execução dessas ações objetiva o enfrentamento às violações de direitos, especialmente 
contra o trabalho infantil, de crianças e adolescentes de 05 a 16 anos de idade, articulando toda a 
Rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas 
públicas, a exemplo: da Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, entre outras, tanto na esfera 
municipal quanto estadual. 

Todo trabalho, remunerado ou não, realizado por crianças ou adolescentes em idade inferior a 
16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, caracteriza-se como Trabalho Infantil. 
Nos termos do Art. 6º, XXXIII da Constituição Federal do Brasil (CF/88), fica estabelecida a: proibição 
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) ”. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é um programa do Governo Federal que 
tem como objetivo principal retirar as crianças e adolescentes, de 05 a 16 anos, do trabalho 
considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, que coloca em risco a saúde e segurança das 
crianças e adolescentes. 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) define o PETI como programa de abrangência 
nacional e caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que compreende: 
transferências de renda; trabalho social com famílias; e oferta de serviços socioeducativos para 
crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho (Lei nº 12.435, Art. 24C, de 6 de 
julho de 2011). 



  

   

A Assistência Social assume um papel importante na tarefa de evitar a inserção prematura das 
crianças e adolescente no mercado de trabalho, ou na tarefa de retirá-las deste quando essa 
população já estiver submetida ao Trabalho Infantil. Todavia, é preciso destacar que a assistência 
social sozinha não poderá dar conta, assim a articulação de todas as políticas públicas é um item 
fundamental no enfrentamento dessa problemática. 

Sendo assim, a equipe técnica do PETI/GEPMC, desta SDSCJ, busca acompanhar à execução 
das metas previstas no plano de trabalho das ações de enfrentamento do trabalho infantil, de acordo 
com as normativas técnicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do Plano Estadual de 
Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, a Política Estadual e 
Nacional de Assistência Social e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
 A Coordenação Técnica do PETI/GEPMC tem como responsabilidade e objetivo geral, desenvolver as 

ações que elencamos a seguir: 
 
Contribuir com a redução dos altos índices de trabalho infantil no estado de Pernambuco, 

através da execução das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 
buscando atingir as metas propostas de acompanhamento, monitoramento e assessoria técnica às 
equipes municipais que atuam no enfrentamento do trabalho infantil, conforme as diretrizes 
propostas pela Secretaria Executiva de Assistência Social (SEASS), através da Gerência de Proteção 
Social Especial de Média Complexidade (GEPMC). 

De forma geral, as ações e atividade desenvolvidas, situam-se nos eixos: 
Acompanhamento, apoio e assessoria técnica e institucional dos municípios e distrito estadual de Fernando de Noronha: 

 Visitas técnicas aos municípios para acompanhamentos das ações e apoio às equipes socioassistenciais ligadas ao Sistema Único de Assistência Social, que atuam no atendimento de crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil; 
 Realização de reuniões com as equipes técnicas para planejamento das ações e prestação de orientações técnicas; 
 Realização de palestras, seminários e minicursos, quando solicitado pelas equipes municipais.  

Atividades intersetoriais e integradas para planejamento de ações de enfrentamento do trabalho infantil nos municípios e junto aos demais atores da rede: 
 Realização de encontros e reuniões para definição das ações da agenda integrada e intersetorial de enfrentamento do trabalho infantil; 
 Articulação da rede socioassistencial e demais políticas públicas; 
 Articulação dos atores locais para responsabilização com relação ao enfrentamento do trabalho infantil. 

Qualificação técnica das equipes que atuam no enfrentamento do trabalho infantil no âmbito 



  

   

estadual e municipal: 
 Realização de capacitações com as equipes técnicas municipais que atuam no enfrentamento do trabalho infantil. 

Monitoramento: 
 Sistematização das informações acerca do trabalho infantil nos municípios; 
 Articulação para realização dos diagnósticos municipais sobre o trabalho infantil; 
 Criação de banco de dados sobre a situação de trabalho infantil no estado. 

Informação e mobilização: 
 Realização e promoção de campanhas informativas de prevenção sobre o enfrentamento do trabalho infantil no âmbito estadual. 

  
2. Metas / Resultados obtidos no mês de Janeiro – 2020  

 Em acordo com as metas previstas no Plano de trabalho das ações estratégicas, com relação 
ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foram desenvolvidas algumas atividades no âmbito 
da GEPMC, a saber: 

 
DATA AÇÃO/ ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

02/01/20 Construção do Relatório anual do PETI. 
Sistematizar os dados mensais. 

Relatório em 
construção.  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

03/01/20 
Continuação da construção do relatório anual do PETI. 

Sistematizar os dados mensais. 
Relatório em 
construção.  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

06/01/20 
Continuação da construção do relatório anual do PETI. 

Sistematizar os dados mensais. 
Relatório em 
construção.  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

07/01/20 
Revisão do material da formação de RMA/Prontuário SUAS. 

Revisar e 
organizar os 
materiais que 
serão utilizados  
nas formações  
de 
RMA/Prontuário 
SUAs. 

Revisão realizada.  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 



  

   

DATA AÇÃO/ ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

08/01/20 

Sistematização de dados do Sistema de Monitoramento do Programa de Erradicação do Trabalho infantil (SIMPETI). 

Sistematizar o 
quantitativo de 
ações realizadas 
pelos municípios 
do Estado de 
Pernambuco. 

Sistematização realizada. Todos os municípios de Pernambuco. Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

08/01/20 
Atendimento via telefone ao município de Glória de Goitá. 

Prestar 
informações 
sobre o 
preenchimento 
do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 
Contato realizado com a equipe técnica do CREAS do município. 

Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

08/01/20 
Atendimento via telefone ao município de Nazaré da Mata. 

Solicitar uma 
visita de 
assessoria 
técnica no 
município. 

Atendimento realizado. 
Contato realizado com Mírian, técnica da Secretaria de Assistência Social do município. 

Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

08/01/20 Reunião intersetorial. 

Revisar os 
instrumentais 
das formações 
de 
RMA/Prontuário 
SUAS. 

Reunião realizada. 
Local: GEPB Hora: 9h   

Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

08/01/20 
Atendimento via telefone ao município de Caruaru. 

Prestar 
informações  
sobre o SIMPETI. 

Atendimento realizado. 
Contato realizado com a equipe técnica do CREAS do município. 

Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

09/01/20 

Sistematização de dados de trabalho infantil no Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

Sistematizar os dados de trabalho infantil cadastrados no SISC de todos os municípios do Estado de Pernambuco. 

Sistematização realizada. Todos os municípios de Pernambuco. Equipe técnica GEPMC/AEPETI 



  

   

DATA AÇÃO/ ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 
SISC. 

09/01/20 
Atendimento via telefone ao município de Petrolândia. 

Prestar informações sobre o registro de trabalho infantil no SISC, SIMPETI e CadÚnico. 

Atendimento realizado. Informações prestadas a Assistente Social, Patrícia. Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

09/01/20 
Atendimento via telefone ao município de Pesqueira. 

Prestar informações sobre o Programa Atenção redobrada e ações do carnaval. 

Atendimento realizado. 
Contato realizado com a equipe técnica do CREAS do município. 

Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

09/01/20 Reunião de planejamento. 

Planejar a I Oficina para novos Conselheiros – CEAS. 
Reunião realizada. Local: GGTEP Hora: 10h Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

09/01/20 
Reunião de Planejamento de Ações do FEPETIPE. 

Revisar  Regimento interno; Atualizar  pendências - termos de adesão. 

Reunião realizada. 
Local: Superintendência Regional do Trabalho Hora: 9h 

Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

10/01/20 

Sistematização de dados de trabalho infantil do Registro Mensal de Atendimento – RMA CRAS e CREAS. 

Sistematizar todos os dados de trabalho infantil nos municípios do Estado de Pernambuco. 

Sistematização realizada. Todos os municípios de Pernambuco.  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

13/01/20 
Sistematização de dados de trabalho infantil no CadÚnico, referente a indivíduos e 

Sistematizar todos os dados de trabalho infantil nos municípios do Estado de 

Sistematização realizada. Todos os municípios de Pernambuco. Equipe técnica GEPMC/AEPETI 



  

   

DATA AÇÃO/ ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 
famílias. Pernambuco. 

14/01/20 Elaboração de minuta. 

Elaborar minuta resposta para a Promotoria de Justiça, sobre disponibilidade de materiais publicitários para Recife – Ações de abuso e exploração sexual. 

Minuta elaborada.  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

14/01/20 

Resposta ao Encaminhamento de Despacho N°106188/2019- Denúncia de Negligência Contra o idoso – Recife.  

Responder a denúncia de negligência contra  idoso no município de Recife. 
  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

15/01/20 

Resposta ao Encaminhamento de Despacho N°1040351/2019- Denúncia de Negligência Contra o idoso – Recife.  

Responder a denúncia de negligência ao idoso no município de Recife. 
  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

15/01/20 
Formação RMA/Prontuário Físico e Eletrônico. 

Capacitar os técnicos para o correto preenchimento dos instrumentais RMA e Prontuário físico e eletrônico. 

Formação realizada com os profissionais da SEASS. 
Local: Auditório Pró-rural Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

16/01/20 
Resposta ao Encaminhamento de Despacho N°104693/2019- Denúncia de 

Responder a denúncia de trabalho infantil no município de Recife. 
  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 



  

   

DATA AÇÃO/ ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 
Crianças em situação de rua,  exploradas para o trabalho infantil – Recife.  

16/01/20 
Reunião de assessoria técnica com o município de Calçado.  

Prestar informações e esclarecimentos no âmbito de média complexidade. 

Reunião realizada. 
Informações prestadas a Secretária, a Sra. Josimere Maria Bento (87) 3793-1127 

Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

17/01/20 Reunião intersetorial de planejamento. 

Planejar as 
capacitações 
SEASS nos 
municípios. 

Reunião realizada; Ações agendadas. 
Local: SEASS Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

20/01/20 

Distribuição de  material informativo de sensibilização contra o trabalho infantil ao município de Catende. 

Realizar ação de 
sensibilização 
contra o 
trabalho infantil. 

Distribuição de 
30 cartazes e 3 
mil panfletos.e 

Material entregue a Sra. Larry,  Coordenadora do CREAS. 
Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

20/01/20 
Atendimento via  telefone ao município de Triunfo. 

Informações 
sobre utilização 
de recursos para 
Creas e PETI. 

Atendimento 
realizado. Informações restadas a Assistente Social do CREAS. Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

21/01/20 
XI Encontro de Supervisão Técnica da SEASS. 

Ampliar os 
conhecimentos 
acerca do tema 
trazendo 
informações 
atualizadas para 
compartilhar no 
ambiente de 
trabalho. 
 

Encontro de Supervisão Técnica realizado. 
Local: Auditório do Prórural Hora: 8:30 Equipe técnica GEPMC/AEPETI 



  

   

DATA AÇÃO/ ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

22/01/20 
Preenchimento do Sistema de Monitoramento do PETI-SIMPETI. 

Obrigatoriedade 
do registro das 
ações 
estratégicas 
realizadas pela 
equipe de 
Coordenação 
estadual 
mensalmente. 

Preenchimento realizado.    Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

23/01/20 Formação RMA/Prontuário SUAS. 

Capacitar os técnicos para o correto preenchimento dos instrumentais RMA e Prontuário físico e eletrônico. 

Municípios participantes: Frei Miguelinho; Vertente do Lério; Santa Maria do Cambucá; Vertentes; Riacho das Almas; Casinhas; Cumaru; Passira. 

Local: Surubim Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

24/01/20 Construção de relatórios. 

Elaborar 
relatórios das 
visitas de 
assessoria 
técnica. 

Relatórios 
construídos.   Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

27/01/20 
Preenchimento do Sistema de Monitoramento do PETI-SIMPETI. 

Obrigatoriedade 
do registro das 
ações 
estratégicas 
realizadas pela 
equipe de 
Coordenação 
estadual 
mensalmente. 

Preenchimento realizado.  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 



  

   

DATA AÇÃO/ ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

27/01/20 

Articulação com os municípios de Sirinhaém, Tamandaré, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Goiana, Paulista,  Ilha de Itamaracá, Barreiros, Recife, Olinda, Sirinhaém, São José da Coroa Grande, Ipojuca e  Distrito de Fernando de Noronha. 

Convidar os 
Secretários da 
Assistência 
Social para 
participar do 
lançamento do 
Projeto Praia 
Legal, edição 
2020, que se 
realizará dia 
05/02. 

Articulação realizada. 
Contato realizado com os secretários de cada município. 

Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

27/01/20 Articulação com os 68 municípios  com AEPETI. 

Prestar 
informações 
sobre o acesso 
ao SIMPETI. 

Articulação realizada.  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

27/01/20 
Atendimento via telefone ao município de Triunfo. 

Prestar 
informações 
sobre: Audiência 
Pública; 
Repasse de 
recurso; 
Registro do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado. Informações prestadas a Rosângela técnica do CREAS. Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

27/01/20 Reunião de planejamento. 

Planejar as 
ações  que serão 
realizadas no 
carnaval. 

Reunião realizada. Local: Sede da SDSCJ Hora: 15h Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

28/01/20 Preenchimento do Sistema de Monitoramento 

Obrigatoriedade 
do registro das 
ações 

Preenchimento realizado.  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 



  

   

DATA AÇÃO/ ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 
do PETI-SIMPETI. estratégicas 

realizadas pela 
equipe de 
Coordenação 
estadual 
mensalmente. 

28/01/20 
I Oficina Educativa – Concelheiros da Assistência Social. 

Prestar 
informações 
sobre a Proteção 
Social Especial 
de Média 
complexidade. 

Oficina realizada. 
A oficina contou com a participação de 23 pessoas no período da manhã, e com 13 pessoas no período da tarde. 

Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

29/01/20 
Preenchimento do Sistema de Monitoramento do PETI-SIMPETI. 

Obrigatoriedade 
do registro das 
ações 
estratégicas 
realizadas pela 
equipe de 
Coordenação 
estadual 
mensalmente. 

Preenchimento realizado.  Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

30/01/20 Formação RMA/Prontuário SUAS. 

Capacitar os técnicos para o correto preenchimento dos instrumentais RMA e Prontuário físico e eletrônico. 

Municípios participantes: Carpina; Nazaré da Mata; Tracunhaém; Itambé; Condado; Itaquitinga, Machados; Glória do Goitá; Chã de Alegria. 

Local: Carpina Equipe técnica GEPMC/AEPETI 

31/01/20 
Articulação via e-mail com os municípios de Sirinhaém, Tamandaré, Cabo de Santo 

Convidar, 
através  de 
ofício, os 
Secretários da 
Assistência 
Social para 

Articulação realizada. 
Articulação realizada com os secretários de cada município. 

Equipe técnica GEPMC/AEPETI 



  

   

DATA AÇÃO/ ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 
Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Goiana, Paulista,  Ilha de Itamaracá, Barreiros, Recife, Olinda, Sirinhaém, São José da Coroa Grande, Ipojuca e  Distrito de Fernando de Noronha. 

participar do 
lançamento do 
Projeto Praia 
Legal, edição 
2020, que se 
realizará dia 
05/02. 

 
3. Síntese dos Resultados Obtidos 

 
AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 

Visitas de monitoramento e assessoria técnica aos municípios (in loco/no município) -  
Atendimentos aos municípios (via e-mail e telefone) 7 Glória do Goitá; Nazaré da Mata; Caruaru; Petrolândia; Pesqueira; Triunfo (2x). 
Reunião de Planejamento de Ações do FEPETIPE 1 Reunião de planejamento do Fórum Estadual de Prevenção e erradicação do Trabalho Infantil  de Pernambuco.  
Reuniões Gerenciais com as equipes SEASS/SDSCJ 5 Reuniões de planejamento. 
Articulações Institucionais para realizar atividades diversas 98 68 Articulações via e-mail; 15 Articulações via e-mail; 15 Articulações via telefone. 
Palestras em eventos -  
Formação/Oficina  3 2 Formações; 1 Oficina. 
Municípios capacitados 8 Frei Miguelinho; Vertente do Lério; Santa Maria do Cambucá; Vertentes; Riacho das Almas; Casinhas; Cumaru; Passira. 

Outras atividades realizadas 18 

Construção de relatório (4); Revisão do material da Formação de RMA/Prontuário SUAS; Sistematização de dados de trabalho infantil no SISC, CadÚnico, SIMPETI e RMA CRAS e CREAS (4); Elaboração de minuta; Respostas a encaminhamento de denúncias (Disque 100) (3) ; Distribuição de material ao município de Catende; XI Encontro de Supervisão Técnica da SEASS; preenchimento do SIMPETI (3) 
  



  

   

4. Considerações Finais 
 
Neste mês de janeiro realizamos 03 (três) visitas municipais para apoio técnico e 

realização de atividades nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, João Alfredo e Olinda – 
capacitações, palestras e apoio – contudo, o número de atendimentos via telefone, para 
assessoria técnica foi de 71 municípios, bastante elevado para o Período, mas justificado pela 
necessidade de realização de monitoramento de diversos municípios, em especial àqueles 
referenciados ao Projeto Praia Legal. 

Estamos articulando os municípios que participam do Projeto Praia Legal para a 
elaboração dos Planos de trabalho referentes as ações que serão executadas em 2020, 
principalmente as ações de abordagem social e de mobilização. Neste contexto, estamos 
avaliando a necessidade de participação nessas ações da equipe estadual do PETI.  

Ainda com relação ao Praia Legal, estamos planejando evento de lançamento das 
ações referentes ao ano de 2020, em janeiro, com a participação de prefeitos, gestores e 
profissionais que atuam no projeto. 

A equipe esteve envolvida na sistematização dos dados obtidos em 2019, nas visitas de 
apoio técnico, capacitações, reuniões com as equipes municipais e registros nos sistemas 
oficiais, para elaboração do relatório anual das ações realizadas. Realizaremos análise dos 
dados, os quais já vem apontando grande redução nas ações de enfrentamento do trabalho 
infantil e registro de casos em Pernambuco.  
 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Manassés Manoel dos Santos 
      DIRETOR GERAL 



  

   

 
 
 
 

ANEXO 
 

Formação RMA/Prontuário SUAS 23/01/19 
 
 
 
                             



  

   

                        Reunião de assessoria técnica com o município de Calçado  16/02/2020  

        



  

   

  
                        XI Encontro de Supervisão Técnica da SEASS  21-01-2020 

 



  

   

 
 
 
                         Reunião  gerencial de planejamento SEASS 17-01-2020 

 



  

   

                        Reunião de planejamento das ações do carnaval 27-01-2020 
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