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Em 2 de outubro de 2016, cerca de 144 milhões de eleitores vão às 
urnas escolher novos prefeitos e vereadores para 5.568 municípios 
brasileiros. Trata-se de uma oportunidade única para garantir que 
os gestores municipais contribuam para a construção de cidades 
sustentáveis, reduzindo desigualdades e promovendo os direitos da 
infância e da adolescência.

O município é o principal responsável pela garantia de direitos de 
meninos e meninas em nível local. Cabe a ele, prioritariamente, 
a gestão da educação infantil e do ensino fundamental, além 
dos serviços de saúde – organizados em parceria com Estados e 
União. É responsabilidade municipal, também, sempre de forma 
compartilhada com os governos federal e estaduais, prover 
assistência social e zelar para que crianças e adolescentes possam 
crescer em segurança, com acesso a cultura e lazer, e protegidos de 
toda forma de violência, negligência e discriminação. 

Nas últimas décadas, o Brasil avançou muito na garantia dos direitos 
de meninos e meninas. Em 1991, a maioria dos municípios do País 
(85%) estava no nível “muito baixo” do Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) – que analisa indicadores de saúde, 
educação e renda. Passados mais de 20 anos, apenas 0,6% dos 
municípios se mantêm nessa faixa e mais de 70% já apresentam um 
IDHM médio ou alto1.

No entanto, há importantes desafios a serem superados para que 
os direitos de crianças e adolescentes brasileiros, especialmente 
os mais vulneráveis, sejam garantidos. O País, por exemplo, é 
referência internacional na redução da mortalidade infantil. Mas 
crianças indígenas ainda têm 2,6 vezes mais risco de morrer antes 
de completar 1 ano do que as outras crianças brasileiras2. 

Nas últimas duas décadas, todos os indicadores relacionados à 
educação avançaram no País, que está próximo de assegurar 100% 
das crianças no ensino fundamental. No entanto, ainda existem 
mais de 3 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da 
escola e 75,4% dos meninos e meninas de até 3 anos fora da creche3. 

pela redução das desigualdades que afetam crianças 
e adolescentes nas cidades brasileiras

1PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
2Datasus, 2011.
3IBGE – PNAD, 2014. Essa é a população total de crianças de até 3 anos que não frequenta creches. Caso o País tivesse que cumprir 
hoje o determinado pela Meta 1 do PNE (Plano Nacional de Educação) 2014-2024, seria necessário incluir mais de 2,6 milhões de 
crianças na creche.
4Ministério da Saúde, Boletim Epidemiológico, 2014.
5Estimativa feita pelo UNICEF no Brasil baseada em dados do Datasus, 2014.

Eleições 2016: 
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Bons resultados foram alcançados no controle da transmissão do 
HIV de mãe para filho, mas os casos entre meninos de 15 a 19 anos 
cresceram 53% em 10 anos4. 

Nesse cenário, a mais trágica face dessas violações de direitos são 
os homicídios de adolescentes. No Brasil, em média, 30 crianças 
e adolescentes são assassinados por dia5. Na maior parte dos 
casos, não se conhecem os autores desses crimes porque falta 
investigação, o que gera um ciclo de impunidade que alimenta uma 
onda crescente de violência.

Mudar esse cenário só será possível com ações conjuntas, 
articuladas entre União, Estados, municípios, em diálogo com a 
sociedade brasileira. A transformação requer foco na redução das 
desigualdades existentes dentro dos próprios municípios, onde 
crianças e adolescentes enfrentam violações de seus direitos em 
razão de sua raça e etnia, gênero, orientação sexual e condição 
pessoal ou local onde vivem. 

Esse compromisso com a mudança deve se traduzir no orçamento e 
no investimento público, com o município priorizando a destinação 
de recursos para a implementação de políticas públicas e ações que 
garantam os direitos de todos os meninos e meninas, especialmente 
os mais vulneráveis. 

A partir desse olhar, o UNICEF convida os candidatos e candidatas 
às prefeituras para o diálogo por meio da Agenda pela Infância no 
Município 2017-2020.

Acreditamos que a construção de cidades sustentáveis e justas só 
será possível se crianças e adolescentes estiverem no coração da 
agenda política municipal. Nestas eleições municipais, os brasileiros 
– candidatos e eleitores – terão a oportunidade histórica de construir 
um futuro melhor para todos.

Gary Stahl, representante do UNICEF no Brasil
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Eliminar as mortes evitáveis de crianças menores de 
1 ano de idade e reduzir a mortalidade infantil com 
atenção especial para as crianças indígenas

Compromisso 1

© UNICEF/BRZ/Suane Melo
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1
A mortalidade infantil é um indicador que mostra como um país 
está garantindo o direito de suas crianças. O Brasil é uma das 
nações que têm se destacado por reduzir significativamente as 
mortes de suas crianças menores de 1 ano. De 1990 a 2013, a 
taxa de mortalidade nesse grupo foi reduzida em 69,2% para 14,5 
mortes para cada mil nascidos vivos6.

Hoje, as maiores vítimas da mortalidade infantil são as crianças 
indígenas. Elas têm 2,6 vezes mais risco de morrer antes 
de completar 1 ano do que as outras crianças brasileiras. A 
desnutrição infantil está associada às principais causas dessas 
mortes: diarreia, infecções respiratórias e malária. Entre as 
crianças indígenas que residem na Região Norte, o percentual de 
desnutrição crônica chega a 40%, enquanto a prevalência no País 
é, em média, de 7%7.

Outro desafio para o Brasil é reduzir a mortalidade materna. 
Embora o acesso ao pré-natal tenha aumentado nas últimas 
décadas, o desafio é melhorar a qualidade dos serviços oferecidos 
em cada um dos municípios brasileiros.

Implementar a lei 13.257/2016, que dispõe sobre as políticas para 
a primeira infância, estabelecendo princípios e diretrizes para a 
formulação e a implementação de políticas públicas voltadas a 
essa etapa do desenvolvimento humano.

Priorizar ações e estratégias que visem à redução da mortalidade 
neonatal nas famílias mais vulneráveis, incluindo a busca ativa 
de gestantes para garantir um pré-natal de qualidade. 

Apoiar e dar condições para que os profissionais de saúde 
possam ter condições adequadas para uma atuação de qualidade 
na região do Semiárido, da Amazônia, e de forma especial nos 
distritos sanitários indígenas e comunidades quilombolas.

Apoiar e capacitar as equipes de saúde indígena para a atenção 
humanizada com respeito a todos os aspectos socioculturais 
desses povos. 

Garantir transporte adequado para as famílias, as crianças e os 
jovens indígenas que precisem dos serviços de saúde.

O UNICEF propõe as seguintes ações em nível municipal:

6Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), 2012
7Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher — PNDS, 2006

CONTEXTO

AONDE QUEREMOS CHEGAR
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Garantir que cada criança tenha acesso à educação 
infantil e ao ensino fundamental públicos, inclusivos 
e de qualidade

Compromisso 2

© UNICEF/BRZ/Ratão Diniz
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Nos últimos 20 anos, o Brasil avançou consistentemente em 
todos os indicadores relacionados à educação, tanto naqueles 
ligados ao acesso, quanto nos de permanência e aprendizagem. 
No entanto, o País ainda tem de enfrentar grandes desafios para 
garantir a universalização do direito à educação de qualidade 
para todas e cada uma de suas crianças e seus adolescentes.

Em 2009, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 
59, tornando a educação obrigatória e gratuita para todas as 
crianças e todos os adolescentes de 4 a 17 anos. Neste momento, 
o Brasil tem um Plano Nacional de Educação, com compromissos 
estabelecidos até 2024, envolvendo União, Estados e municípios. 
O PNE apresenta metas claras para assegurar a qualidade da 
educação e garantir que 100% das crianças e dos adolescentes 
de 4 a 17 anos estejam na escola, aprendendo. Estabelece ainda 
que 50% das crianças de até 3 anos de idade tenham acesso a 
creches.

Segundo a Pnad 2014, o Brasil tem mais de 3 milhões de crianças 
e adolescentes, de 4 a 17 anos, fora da escola. A exclusão escolar 
atinge, sobretudo, meninas e meninos negros, indígenas, pobres, 
com deficiência, os que vivem na zona rural, no Semiárido, na 
Amazônia e na periferia dos grandes centros urbanos. Para 
alcançar a meta do PNE, que estabelece a matrícula de 50% das 
crianças de até 3 anos até 2024, é necessário que os municípios 
planejem a inclusão de mais de 2,6 milhões de crianças que não 
frequentam creches. 

O município é responsável, prioritariamente, pela educação 
infantil e pelo ensino fundamental. Cabe a ele realizar um 
levantamento detalhado da demanda por creche e pré-escola 
e planejar a expansão de vagas, garantindo qualidade nessa 
etapa de ensino. No ensino fundamental, há o desafio de buscar 
as crianças e os adolescentes que ainda estão fora da escola, 
garantindo a permanência e a aprendizagem ao longo dos anos. 

Assumir uma gestão da educação infantil 100% inclusiva e de 
qualidade.  

Assegurar a implementação das metas do Plano Municipal da 
Educação (PME).

Assegurar, no orçamento municipal, os recursos necessários à 
implementação do PME.

Implementar, em parceria com Estados e União, estratégias para 
a expansão da rede pública de educação infantil, de acordo com 
o padrão nacional de qualidade e as especificidades locais.

O UNICEF propõe as seguintes ações em nível municipal:

2 CONTEXTO

AONDE QUEREMOS CHEGAR
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Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, 
em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância, adolescência e juventude.

Promover e assegurar o funcionamento de espaços de participação 
cidadã dos adolescentes, para com eles melhorar a qualidade da 
educação. 

Assegurar a implementação do Plano Municipal de Saneamento, 
priorizando os territórios mais vulneráveis – entre eles, as escolas 
de áreas rurais, ribeirinhas, indígenas, quilombolas e periféricas. 

Assegurar que todas as comunidades e escolas tenham espaços 
seguros e inclusivos para a prática do esporte.

© UNICEF/BRZ/Kita Pedroza
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Reduzir as altas taxas de homicídio de crianças 
e adolescentes

Compromisso 3

© UNICEF/BRZ/João Ripper
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Com o avanço das políticas públicas adotadas pelo Brasil nas 
últimas décadas, o País tem conseguido salvar a vida de milhares 
de crianças na primeira infância. Infelizmente, esse esforço acaba 
se perdendo com as mortes violentas na adolescência. A cada dia, 
30 crianças e adolescentes são assassinados no País, segundo 
estimativa feita pelo UNICEF no Brasil baseada em dados do 
Datasus (2014).
 
Essa violência atinge, sobretudo, os meninos negros. A taxa de 
homicídio entre eles chega a ser quatro vezes maior do que a 
entre os brancos (34 a cada 100 mil habitantes, contra 8 entre os 
brancos). Em sua maioria, eles são moradores das periferias e áreas 
metropolitanas dos centros urbanos. Nas capitais brasileiras, os 
homicídios são a principal causa de morte entre adolescentes de 
10 a 19 anos (3.334 mortes em 2014, segundo o Datasus). Merece 
atenção também a violência contra as mulheres e em razão da 
orientação sexual. 

De acordo com a Constituição Federal, a segurança pública é dever 
do Estado e direito e responsabilidade de todos. É necessária 
a soma de esforços da União, dos Estados e municípios para 
garantir a existência de políticas preventivas, capazes de reduzir 
os assassinatos. Em um país complexo e de tamanho continental 
como o Brasil, é preciso mapear aqueles municípios com os 
maiores índices de homicídios e criar instrumentos de gestão para 
a redução das mortes violentas.
 
União, Estados e municípios podem, juntos, implementar uma 
política articulada para valorizar a adolescência e a juventude, 
promovendo a proteção integral de meninas e meninos brasileiros, 
tal como estabelece o Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes para o período entre 2011 e 2020. 

O UNICEF propõe as seguintes ações em nível municipal:

Adotar políticas públicas para reduzir a violência, com ênfase 
nos homicídios de adolescentes, especialmente os negros e 
pobres. Para tanto, é necessário adotar planos municipais de 
enfrentamento à violência letal.

Desenvolver, em parceria com Estados e União, estratégias 
diferenciadas para reduzir a vulnerabilidade a que adolescentes 
negros, moradores das periferias dos grandes centros urbanos, 
estão expostos.

Adotar programas específicos ou aderir às políticas públicas 
federais de prevenção à violência, com ações voltadas à 
prevenção da violência de gênero e em razão da orientação 
sexual.

Promover espaços de participação cidadã dos adolescentes, para 
com eles construir estratégias de enfrentamento à violência. 

3 CONTEXTO

AONDE QUEREMOS CHEGAR
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Garantir o acesso à justiça para todas as crianças 
e todos os adolescentes

Compromisso 4

© UNICEF/BRZ/Fred Borba
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No Brasil, crianças e adolescentes ainda convivem com violações 
de direitos como violência física, sexual, negligência, trabalho 
infantil e discriminação. Em 2015, o Disque 100 recebeu mais de 
80 mil denúncias de violência contra meninos e meninas.

Para garantir e restaurar direitos violados, as instituições do 
Sistema de Garantia devem estar presentes em todo o País 
e oferecer condições de trabalho que as permitam atuar em 
favor dos direitos de meninas e meninos. Nas cidades, há duas 
instâncias fundamentais voltadas ao tema: o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho 
Tutelar. 

Os Conselhos de Direitos têm, entre suas principais atribuições, 
formular as diretrizes para as ações de promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente, além de fiscalizar 
as políticas públicas voltadas a esse segmento populacional. Já 
os Conselhos Tutelares são órgãos municipais destinados a zelar 
pelos direitos da infância e da adolescência, podendo orientar, 
encaminhar e tomar providências necessárias para garantir um 
atendimento adequado em casos de violações de direitos.

O País conta hoje com 5.084 Conselhos de Direitos, cobrindo 
91,4% dos municípios brasileiros. Existem 5.472 Conselhos 
Tutelares – uma cobertura de 98,3% dos municípios. No entanto, 
em grande parte das cidades, eles são em número insuficiente 
para atender toda a população. A Resolução 139 do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) 
estabelece que exista um Conselho Tutelar para cada 100 mil 
habitantes. 

Já a Defensoria Pública, instituição indispensável para garantir 
o acesso à justiça, está presente em somente 755 das 2.680 
comarcas distribuídas em todo o Brasil. Ainda é elevado o déficit 
de defensores públicos especializados, com carência desses 
profissionais nos Núcleos da Infância e Juventude e nas Varas 
Especializadas. As autoridades municipais devem, em associação 
com os governos do Estado, buscar formas de garantir o acesso 
à justiça nos seus territórios. 

Além disso, esses órgãos enfrentam desafios comuns:

• a universalização do atendimento, chegando tanto aos grandes 
centros urbanos quanto aos longínquos e pequenos municípios, 
bem como existindo em número proporcional ao tamanho da 
população atendida;  

• ausência de especialização em temas relacionados aos direitos de 
crianças e adolescentes nas instituições do sistema de justiça;

• a estrutura necessária para o atendimento (carros, computadores, 
espaços adequados para seu funcionamento e atendimento às 
crianças e suas famílias). 

4 CONTEXTO
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O UNICEF propõe as seguintes ações em nível municipal:

Ainda dentro da garantia de direitos de meninos e meninas, o 
modelo de responsabilização de adolescentes, previsto na Lei 
do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), 
não está sendo implementado de forma efetiva em todo o País. 
Relatórios elaborados pelo Conselho Nacional de Justiça, a partir 
de visitas aos centros de internação de adolescentes em conflito 
com a lei, revelam que ainda persistem irregularidades – unidades 
superlotadas e sem as condições de higiene e salubridade e falta 
de projetos pedagógicos. Soma-se a isso o uso da internação 
como medida padrão para casos que são passíveis de solução 
em meio aberto. Cabe ao município, implementar a Política das 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. 

Garantir o funcionamento adequado dos CMDCAs, apoiando 
inclusive a melhor gestão dos Fundos da Infância e Adolescência 
(FIA).

Garantir a formação continuada dos conselheiros tutelares nas 
escolas de conselhos para que atuem na proteção e na defesa 
dos direitos de crianças e adolescentes. 

Garantir que Estados e União deem apoio financeiro e técnico 
aos municípios para garantir que os Conselhos Tutelares tenham 
infraestrutura adequada e equipes qualificadas em número 
suficiente para atender às demandas locais.

Implementar e/ou aperfeiçoar a Política das Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto.

AONDE QUEREMOS CHEGAR

© UNICEF/BRZ/Danielle Pereira
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O UNICEF propõe as seguintes ações em nível municipal:

AONDE QUEREMOS CHEGAR

© UNICEF/BRZ/Ueslei Marcelino
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Garantir a atenção humanizada e especializada para 
adolescentes e jovens nas unidades de saúde, com 
ênfase na prevenção, na testagem e no tratamento 
do HIV e de outras DST

Compromisso 5

© UNICEF/BRZ/João Laet
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Uma das grandes conquistas dos últimos 10 anos foi o sucesso 
no controle da transmissão vertical do HIV, quando o vírus é 
transmitido da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou 
a amamentação. Dados do mais recente boletim epidemiológico 
do Ministério da Saúde, divulgado em 2015, apresentam uma 
queda de 33,3% relacionada a esse indicador entre 2005 e 2014.

Hoje, os efeitos mais graves da epidemia de aids no Brasil recaem 
sobre os adolescentes. No mundo, um terço das novas infecções 
ocorre em jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos, sendo que 
os meninos são os mais afetados. No Brasil, entre 2004 e 2013, 
o número de novos casos em meninos com idades entre 15 e 19 
anos aumentou em 53%8.

Em 2013, a incidência de aids em adolescentes do sexo masculino 
com idades entre 13 e 19 anos era 30% maior do que em meninas 
da mesma faixa etária, segundo o Ministério da Saúde. Além 
disso, adolescentes e jovens homens entre 17 e 21 anos que 
fazem sexo com outros homens têm 10 vezes mais chance de 
contrair o HIV do que jovens heterossexuais da mesma idade.

Outro grande desafio no que se refere à saúde na primeira 
infância é a alta taxa de transmissão vertical de sífilis. De 2001 
a 2013, a taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 
1 ano de idade subiu de 1,1 para 4,7 casos por 1.000 nascidos 
vivos. Em gestantes não tratadas, a transmissão pode acontecer 
entre 70% e 100% dos casos. A doença pode provocar aborto, 
morte fetal, morte neonatal, parto prematuro e má formação 
fetal. 

A gravidez na adolescência é outro tema importante a ser tratado. 
A Pnad 2013 revelou que 8% das adolescentes de 15 a 17 anos já 
tiveram pelo menos um filho e 75% das mães adolescentes estão 
fora da escola (Pnad/2013/IBGE). Promover processos educativos 
para a prevenção da gravidez e desenvolver estratégias 
articuladas entre a assistência social, a educação e a saúde para 
assegurar o desenvolvimento integral das adolescentes é uma 
tarefa importante do município.

8Ministério da Saúde, Boletim Epidemiológico, 2014.

5 CONTEXTO
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O UNICEF propõe as seguintes ações em nível municipal:

Ampliar o acesso de adolescentes e jovens aos serviços 
de saúde para diagnóstico e tratamento do HIV e outras 
infecções sexualmente transmissíveis.

Capacitar equipes de profissionais, no Sistema Único 
de Saúde (SUS), para que possam atender a população 
jovem, garantindo o direito à saúde integral e respeitando 
as questões de gênero, de identidade e orientação sexual. 

Incluir adolescentes e jovens nos serviços de saúde e 
escolas, realizando acolhimento e atividades educativas 
com outros jovens. 

Promover campanhas e garantir o acesso de adolescentes 
e jovens às informações sobre prevenção das infecções 
sexualmente transmissíveis e aids. 

Nas escolas, desenvolver ações de prevenção da gravidez 
na adolescência, prevenção, diagnóstico e tratamento do 
HIV e de outras DST. 

Garantir a participação de adolescentes e jovens nos 
espaços de construção das políticas públicas sobre HIV/
aids.

AONDE QUEREMOS CHEGAR
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O UNICEF propõe as seguintes ações em nível municipal:

AONDE QUEREMOS CHEGAR

© UNICEF/BRZ/João Ripper




