Título:
Ações dos municípios paranaenses para a erradicação do trabalho infantil
Introdução:
Este questionário foi desenvolvido pela equipe da Divisão de Proteção Social Especial
(DPSE/SEJUF) e enviado para os 399 municípios paranaenses. O objetivo principal é a
identificação de atividades desenvolvidas para a prevenção e erradicação do trabalho infantil
no estado do Paraná.
As informações levantadas serão de suma importância para o desenvolvimento de ações da
gestão estadual no sentido da qualificação e assessoramento dos municípios.
1. Nome do município.
(aberta)
Seção 2: Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI)
2. O município recebe recursos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil?
Sim
Não
3. O município tem profissional de referência para ações de erradicação do
trabalho infantil?
Sim
Não
Seção 3: Informações sobre profissional de referência
4. Em caso de resposta afirmativa, qual o nível de formação deste profissional?
Ensino Médio
Graduação. Qual? ______________
Pós Graduação
Não se aplica
5. Este profissional de referência é contratado por qual forma?
Processo Seletivo simplificado
Cargo comissionado
Parceria com entidade da sociedade civil
Concurso público
Outra. Qual? ____________
6. Este profissional está alocado em qual política?
Gestão da Assistência Social
Proteção Social Básica da Assistência Social
Proteção Social Especial da Assistência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Esporte, Cultura e Lazer

Outra? ___________
Seção 4: Ações de erradicação do trabalho infantil desenvolvidas pelo município

7. O município tem plano de enfrentamento ao trabalho infantil?
Sim
Não
8. Há relação com políticas setoriais no desenvolvimento das ações de prevenção
e erradicação do trabalho infantil? (é possível assinalar mais de uma alternativa)
Assistência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Esporte, Cultura e Lazer
Parcerias com organizações da sociedade civil (OSC)
Não se aplica
Outra? ___________
9. Em quais serviços, programas e benefícios socioassistenciais as famílias com
crianças em situação de trabalho infantil são inseridos? (é possível assinalar
mais de uma ação)
PAEFI
PAIF
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Programa Bolsa Família
Outros. Qual? ________
10. As famílias com casos de trabalho infantil são inseridos em serviços, programas
ou benefícios além dos mencionados acima? Quais?
11. O município executa quais ações específicas para erradicação do trabalho
infantil financiadas por recursos próprios? (é possível assinalar mais de uma
alternativa)
Não se aplica, o município não realiza ações com recursos próprios
Ações de proteção social
Parcerias com organizações da sociedade civil para serviços de convivência
Parcerias com empresas para contratação de aprendizes
Parceria com organizações da sociedade civil para desenvolvimento de cursos de
aprendizagem
Outra. Qual? ____________

Seção 5: Identificação e registro dos casos de trabalho infantil no município
12. O município consegue identificar crianças e adolescentes usuários de seus
serviços que estão em situação de trabalho infantil?

Sim
Não
Nem sempre
13. Quais são as principais formas de identificação de casos de crianças em
situações de trabalho infantil? (é possível assinalar mais de uma alternativa)
Disque 100
Busca ativa
Conselho Tutelar
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Superintendência Regionais do Trabalho
Notificação por agentes públicos de outras políticas setoriais
Outros. Quais? _______
14. Dentre os casos de trabalho infantil identificados, a incidência é maior em qual
atividade? (é possível assinalar mais de uma alternativa)
Tráfico
Exploração sexual
Agropecuário e pesca
Doméstico
Mendicância
Trabalho nas ruas
Trabalho informal
Venda de produtos em feiras e festas
Trabalho noturno
Trabalho virtual
Trabalho artístico
Trabalho desportivo
Não é possível responder
15. O município realiza registro dos casos de trabalho infantil em quais sistemas?
(é possível assinalar mais de uma alternativa)
Cadastro Único
Rede SUAS
SIMPETI
SISC
Outros. Qual? _______
Seção 6: Campanhas de prevenção e sensibilização
16. O Município realiza campanhas de prevenção e erradicação do trabalho infantil?
Sim
Não
17. Qual a periodicidade destas campanhas?
Mensais
Semestrais
Anuais

Contínuas
Em datas e períodos específicos
Não se aplica
Outra. Qual? ____________
Seção 7: Articulações no desenvolvimento das ações
18. O município possui Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil ativo?
Sim
Não
19. Em caso de resposta afirmativa, qual a periodicidade das reuniões do Fórum?
Quinzenais
Mensais
Semestrais
Anuais
Não se aplica
Outra. Qual? ________

20. O município tem Comissão ou Grupo de Trabalho Intersetorial do PETI?
Sim
Não
21. Em caso afirmativo quais as Políticas Setoriais participam da comissão ou
grupo de trabalho?
Assistência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Esporte, Cultura e Lazer
Conselho tutelar
Poder Judiciário
Não se aplica
Outra? ___________

22. Quanto aos casos de trabalho infantil, como o município avalia as relações com
o Poder Judiciário e o Ministério Público?
Boa
Regular
Ruim
23. Por meio de quais ações se estabelecem essas relações?
Encaminhamento de casos pelo Poder Judiciário e Ministério Público
Fomento a ações de fiscalização do trabalho

Aplicação de Penalidades, Multas ou Sanções aos estabelecimentos exploradores do
trabalho infantil
Medidas Protetivas às crianças, adolescentes e suas famílias
Outra. Qual? _________________
24. Quanto aos casos de trabalho infantil, como o município avalia as relações com
os Conselhos Tutelares?
Boa
Regular
Ruim
25. Por meio de quais ações se estabelecem essas relações?
Encaminhamento de casos pelo Conselho Tutelar
Busca ativa realizada pelo Conselho Tutelar
Aplicação de medidas protetivas para as crianças e adolescentes
Acompanhamento das famílias de crianças em situação de trabalho infantil
Outra. Qual? _________________
Seção 8: Impactos da pandemia de COVID-19 no Trabalho Infantil
26. O município identificou impactos da pandemia de COVID-19 na temática do
trabalho infantil?
Não foi possível identificar impactos
Houve aumento dos casos de trabalho infantil
Houve diferenças no perfil dos casos de trabalho infantil
Outro. Qual? _____

27. Dentre os casos de trabalho infantil
identificados durante a pandemia, a
incidência é maior em qual atividade? (é possível assinalar mais de uma
alternativa)

Tráfico de drogas
Exploração sexual
Agropecuário e pesca
Doméstico
Mendicância
Trabalho nas ruas
Trabalho informal
Venda de produtos em feiras e festas

Trabalho noturno
Trabalho virtual
Trabalho artístico
Trabalho desportivo
Não é possível responder

28. Houve mudanças nas ações de erradicação do trabalho infantil durante a
pandemia de COVID-19?
Não houve mudanças, ações se mantém iguais
Houve mudanças.
29. Quais?

Seção 9: Eixos metodológicos do AEPETI
30. Como o município avalia os eixos de ações abaixo quanto a seu grau de
prioridade (utilizando escala de 1 a 5)?
Informação e mobilização nos territórios
Identificação
Proteção Social
Apoio à Defesa e Responsabilização
Monitoramento das ações de erradicação do trabalho infantil

Seção 10: Prioridades e demandas para ações futuras ações futuras

31. O município considera que seja pertinente atuação da gestão estadual em quais
ações? (é possível assinar mais de uma ação)
Capacitação de profissionais quanto à normativas e conteúdos técnicos
Capacitação dos trabalhadores quanto à identificação de situações de trabalho infantil e
inserção no Cadastro Único
Campanhas de sensibilização e prevenção
Elaboração de diagnóstico de situações de trabalho infantil no âmbito estadual
Assessoramento dos municípios na gestão e operacionalização do PETI;
Outros. Quais? _____________
32. Quais desafios o município considera como mais preponderantes para erradicar
o trabalho infantil em seu território? (é possível assinalar mais de uma
alternativa)

Mitos sobre o trabalho infantil presentes na comunidade e falta de reconhecimento dos
impactos no desenvolvimento da criança ou adolescente
Identificação dos casos
Estabelecimento de fluxos de encaminhamento e atendimento
Responsabilização de empregadores do trabalho infantil
Escassez de recursos financeiros para o desenvolvimento das ações
Escassez de trabalhos formativos e capacitações
Outros. Quais? _____________

