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Resolução conjunta no. 02 de 15 de
julho de 2011
dispõe sobre o Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária no Município de Timóteo.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Timóteo - CMDCA e o Conselho Municipal
de Assistência Social de Timóteo - CMAST, no uso da atribuição
legal, que lhes conferem o art. 88, inciso II, da Lei Federal 8069/90,
Lei Federal 8742/93, tendo em vista o disposto na Lei Municipal Nº.
3.072, de 05 de julho de 2010 e demais disposições legais, resolvem:
Art. 1º. Aprovar o Plano Municipal de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária no Município de Timóteo, que terá seu conteúdo
e forma no documento ementado no anexo desta Resolução, cujo
inteiro teor encontra-se disponível na sede do CMDCA de Timóteo.
Art. 2º. Para o controle e monitoramento das ações de que trata o Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
no Município de Timóteo/Minas Gerais, fica instituída a Comissão
formada por conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA e do Conselho Municipal da

Assistência Social - CMAS e outros órgãos integrantes do Sistema de
Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes.
Parágrafo Único. Para o desenvolvimento dos trabalhos, o
CMDCA e o CMAS de Timóteo determinarão o número de partícipes, atribuições e competências para a organização da Comissão.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Timóteo, 15 de julho de 2011
Edna da Penha Martins de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Timóteo
José Carlos de Paula
Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social de Timóteo
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Prefácio
Compactuando com o que é preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8069/90 é que o município de Timóteo tem como compromisso a garantia do atendimento aos direitos
da criança e do adolescente, que se materializa por meio da aprovação e do cumprimento das ações previstas pelo Plano Municipal de
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.
Esse Plano tem por objetivo definir parâmetros de atendimento
aos direitos de crianças e adolescentes de Timóteo à convivência familiar e comunitária, bem como o fortalecimento dos vínculos familiares. A construção do presente Plano vai ao encontro da realidade
de Timóteo, e se deu por meio do trabalho da Comissão Intersetorial,
composta por representantes governamentais e não governamentais.
A implementação, monitoramento e avaliação do Plano exigirão do município compromisso e esforço conjunto de todas as Secretarias, a fim de realizar no tempo previsto as ações definidas no
documento, de forma que atenda em sua plenitude os direitos de
crianças e adolescentes ao convívio familiar e comunitário.
A partir da publicação do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência

Familiar e Comunitária, esse tornar-se-á uma política de governo, ou
melhor, do Executivo Municipal.
Por isso, ao se assumir como pólo ativo na construção da cidadania, os atores da sociedade organizada garantem o estabelecimento de uma nova realidade em Timóteo, tornando-a uma cidade cada
vez mais fraterna, justa e responsável junto daqueles que mais necessitam da presença do Estado para assegurar a qualidade de vida.
Sérgio Mendes Pires
Prefeito de Timóteo
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Apresentação
O Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, aprovado pela Resolução conjunta nº. 02 de 15 de julho de 2011,
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Timóteo - CMDCA e do Conselho Municipal de Assistência Social
de Timóteo - CMAST, atende aos direitos preconizados pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8069/90 e tem por objetivo
definir as políticas de atendimento e garantia aos direitos de crianças
e adolescentes de Timóteo à convivência familiar e comunitária, bem
como o reordenamento dos serviços de acolhimento institucional de
crianças e adolescentes que se encontram em situação de abandono
ou afastado do convívio familiar (ECA, Art. 101, VII).
O Plano prevê também ações articuladas com o Sistema de Garantia de Direitos para o fortalecimento das famílias como foco central, compreendendo-a como espaço para concretização dos direitos
de crianças e adolescentes, e fortalecimento dos serviços de acolhimento para que possam cumprir a função de proteção, favorecendo
o restabelecimento dos vínculos familiares e comunitários, o desenvolvimento de potencialidades das crianças e adolescente e também
o empoderamento das famílias.

O município de Timóteo, incluindo-se as Unidades de Acolhimento Institucional (UAI), utilizar-se-ão desse Plano para orientar
todas as ações pertinentes à garantia dos direitos de crianças e adolescentes acolhidos e de suas famílias. Atualmente o município conta
com a Associação Amor Perfeito1 e o Lar das Meninas Jesus de Nazaré2, com capacidade para o atendimento de 20 (vinte) meninos e
meninas, respectivamente.
O processo de discussão e elaboração do Plano se deu por meio
de reuniões sistemáticas para estudo e registro do mesmo, no período
de março a julho de 2011, com a presença de atores governamentais
e sociedade civil, entre eles conselheiros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Timóteo, do Conselho Municipal de Assistência Social de Timóteo; representantes das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Obras, Serviços Urbanos
e Habitação, de Educação e de Saúde; representantes dos Centros de
Referência de Assistência Social, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, representantes do Conselho Tutelar e das
Unidades de Acolhimento Institucional. Além dessa equipe de discussão e elaboração do Plano, também foi possível contar com a colaboração de toda sociedade na análise e sugestão de propostas, por
meio da consulta pública, realizada no mês de junho de 2011. Todo
esse processo se fez sob a consultoria da Associação Casa Novella3.
1 Rua Amor Perfeito, nº. 800, Bairro Primavera.
2 Rua Crisandália, nº. 451, Bairro Primavera.
3 Organização não governamental, situada à Avenida Professora Gabriela Varela,
578, Bairro Jardim Felicidade, Belo Horizonte / MG, Cep: 31765-250, Tel. (31) 3434-9390,
que presta assessoria técnica no sentido de disseminar a metodologia de trabalho e influenciar efetivamente na formulação de políticas públicas. Outras informações encontram-se no site http://www.casanovella.org.br
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O documento encontra-se organizado em seis partes. Inicialmente apresenta informações sobre O direito à convivência familiar
e comunitária: marco legal e conceitual. Em seguida; a convivência
familiar e comunitária no contexto do município de Timóteo. Também define as Diretrizes e os Objetivos Gerais do Plano, seguido dos
Processos de implementação, monitoramento e avaliação do Plano de
Ação que é composto por cinco eixos, sendo: Eixo 1: Análise da situação e sistemas de informação; Eixo 2: Atendimento; Eixo 3: Marcos
normativos e regulatórios; Eixo 4: Mobilização, articulação e participação; e o Eixo 5: Sustentabilidade. Todos esses eixos apresentam
os objetivos estratégicos, ações, resultados, cronograma/período de
execução e atores diretamente responsáveis pela execução das ações.
Isso nos remete a um compromisso no que se refere à garantia
de execução das propostas do Plano, pois acreditamos que ele por si
não basta, é preciso um esforço conjunto de toda sociedade e do poder
público para concretização dos objetivos definidos pelo documento. A
nossa responsabilidade centra-se agora nos processos de implementação, monitoramento e avaliação de cada ação preconizada nesse documento, no sentido de garantir o atendimento aos direitos de crianças
e adolescentes de Timóteo à convivência familiar e comunitária, bem
como o reordenamento dos serviços de acolhimento institucional de
crianças e adolescentes que se encontram em situação de abandono ou
afastado do convívio familiar. Esse é o nosso desafio.
Agradecemos a todos que, durante o período dos encontros para
discussão e elaboração do Plano, colocaram como prioridade as crianças e adolescentes do nosso município. Também agradecemos ao Lar
das Meninas Jesus de Nazaré que captou recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e tornou possível a sua
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elaboração. E em especial, agradecemos às crianças e aos adolescentes
das Unidades de Acolhimento Institucional de Timóteo que colaboraram com os belíssimos desenhos para ilustração do documento.
Edna da Penha Martins de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA de Timóteo
José Carlos de Paula
Presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social de Timóteo - CMAST
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Contexto Histórico4
O município de Timóteo pertence à região do Vale do Aço, nordeste de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, cerca de
215 quilômetros de distância.
A história do Município de Timóteo tem seu início no século
XVII, quando faiscadores, atraídos pelas riquezas minerais do sertão, se instalaram na margem direita do rio Piracicaba. No dia 11
de setembro de 1831, chega à região o Alferes português Francisco
de Paula e Silva, instalando-se no lugar conhecido como Ribeirão de
Timóteo, segundo consta em carta de Sesmaria expedida a seu favor
em 1832. Por este documento se vê que Timóteo já possuía nome em
princípios do século XIX. Os antigos moradores, principais pioneiros,
narram que Manoel Timóteo foi dono de uma vendinha localizada na
mineração da Lavrinha, que a partir de 1832 se fixou às margens de
um ribeirão. Manoel Timóteo muito contribuiu para que o topônimo
Timóteo se tornasse o nome do lugar, pois os primeiros povoadores
passaram a chamar o lugar de Timóteo ou São Sebastião do Alegre.

4 SILVEIRA, Suely Itamar Santiago. Texto adaptado para esse documento. O mesmo se encontra na íntegra no site http://www.timoteo.cam.mg.gov.br/historia/casa-de-memoria/historia

Com a chegada à região do Alferes Santa Maria, tem início a
abertura de clareiras na mata, a construção da sede daquele que seria
um imenso latifúndio, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A fazenda do Alegre, como se tornou conhecida, constituiu-se a
partir de então, em importante ponto de apoio para as embarcações
que subiam e desciam o Piracicaba em direção à Vila Rica ou Vitória.
O Alferes Francisco de Paula e Silva foi casado com filha de tradicional família do Onça (hoje Jaguaraçu), por nome Teodora Umbelina
da Cunha. Foram seus herdeiros e filhos do Capitão Francisco de
Paula e Silva Júnior (Chico Santa Maria), Francisca Carolina, Joaquim de Paula e Silva, Maria de Paula e Silva, Maria Teodora Umbelina de Paula e Silva, José Luiz de Paula e Silva, Antônio de Paula
e Silva e Emilia Rosa de Paula e Silva. Chico Santa Maria não se casou vivendo em concubinato com suas escravas, entre as quais, Rosa
Esméria, Maria Africana, Maria José e Bárbara Maria. Sua enorme
descendência herdou as terras da Sesmaria, terras estas que permanecem, ainda hoje e em parte, como legado da família e que, por outro lado, foram também vendidas a particulares como João Lino de
Sá, Manoel Lino de Sá, João Malaquias Ferreira, Antônio Malaquias
e Sebastião Malaquias Ferreira. Os Lino de Sá compraram terras em
1885 de José Luiz de Paula e Silva. Antônio Malaquias Ferreira, natural de Caratinga de Joanésia (Mesquita) instala-se na Baixada Grande (Horto Malaquias). Fez a doação de seus bens à Igreja, criando
assim o Patrimônio que teria patrono São Sebastião.
Em 1913, o Sr. Manoel Mariano de Abreu, “Manoel Bentinho”,
veio de Babilônia, hoje Marliéria, com a esposa, D. Tereza Altina
de Jesus, e os três primeiros filhos: José, Maria Germana e Joaquim
Zeferino de Abreu, “Joaquim Bento”. Nesse mesmo ano construiu
sua residência, uma casa de alvenaria, com ampla varanda, onde foi
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inaugurado a primeira loja de tecidos, armarinhos, cachaça e remédios de São Sebastião do Alegre. Em 1913 “Manoel Bentinho”, Benjamim Vieira, José Cassiano e outros construíram a igrejinha de madeira e telha cumbuca no largo de terra plana (atual Praça 29 de abril).
Em 1918 várias famílias instalaram-se no povoado como as de
José Moreira Bowen (José Adão). Também foi construída uma “casa
de escola” por Manoel Bentinho, no terreno de São Sebastião, onde
não se pagava para morar - quando foram surgindo barracos e assim
teve início o povoado de São Sebastião do Alegre. Alegre porque aquelas terras faziam parte da Sesmaria do Alegre, pertencente a Francisco
de Paula e Silva Santa Maria, antes de serem adquiridas pelos irmãos
Malaquias. O povoado pertencia a São Domingos do Prata.
Por força do Decreto-lei estadual n.º1058, de 31 de dezembro
de 1940 o povoado de São Sebastião do Alegre, já conhecido como
povoado de Timóteo, é elevado a Distrito, desmembrando-se de São
Domingos do Prata e passando a pertencer a Antônio Dias, com o
nome de Timóteo. A instalação do distrito ocorreu a 1º de janeiro
de 1941, sendo empossado seu primeiro Juiz de Paz o Sr. Joaquim
Ferreira de Souza que, a 24 de junho do mesmo ano, deu posse no
cargo de Escrivão de Paz e Notas Interino o Sr. José Moreira de Castro (José de Pio). Em setembro do mesmo ano, José de Pio nomeou
o farmacêutico Raimundo Alves de Carvalho como sucessor de Joaquim Ferreira de Souza no cargo de Juiz de Paz.
Em 31 de outubro de 1944, foi fundada a Cia. Aços Especiais
Itabira (Acesita) pelos engenheiros Amyntas Jacques de Moraes, Percival Farquhar e Athos de Lemos Rache.
A lei estadual n°336, de 27 de dezembro de 1948 desmembrou
o distrito do município de Antônio Dias, incorporando-o a Coronel
Fabriciano. E por força da Lei estadual n°2714, de 20 de dezembro
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de 1963, Timóteo foi elevado a município, ocorrendo sua instalação
a 29 de abril de 1964, tendo sido nomeado intendente o Sr. Virico da
Fonseca, que governou a cidade até a posse de seu primeiro prefeito,
o Sr. José Antônio Araújo.
A comunidade prosperou em torno da Cia. Aços Especiais Itabira (Acesita) com uma formação antropológica diferenciada, onde
permanece construindo suas vidas, “plantando seus grãos de sonhos”. É uma cultura forjada na luta sindical, colaboradora principal
na construção do parque industrial da Cia. Aços Especiais Itabira
(Acesita), pois centenas de famílias criaram sua própria identidade
mesclada com a cultura tradicional e com a história do povo timotense. Entrelaçadas, unidas formam uma comunidade única alimentando um só coração.
A cidade tem praças e jardins, marcos lendários, pontos místicos e religiosos. Um ar de cidade jovem que respira o suave perfume
da história de seus precursores e que convida ao mais agradável dos
passeios, considerada Capital do Inox e Portal de entrada para o Parque Florestal do Rio Doce que foi criado pela Lei n.º.119 de 14 de julho de 1944, sendo a maior reserva nativa de mata atlântica do estado
de Minas Gerais e uma das maiores do Sudeste, com 36.970 hectares5.
Dados de 2010 constam que a população do município é de
81.243 habitantes6.

5 SILVEIRA, Suely Itamar Santiago. Texto adaptado para esse documento. O mesmo se encontra na íntegra no site http://www.timoteo.cam.mg.gov.br/historia/casa-de-memoria/historia
6 Disponível em http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-no-brasil/numeros-do-brasil/dados-por-municipio/municipio/mg/timoteo/
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
de Timóteo é considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Seu valor é de 0,8317, sendo
o quinto maior de todo estado de Minas Gerais (em 853). Considerando apenas o elemento educação, o valor do índice é de 0,923,
enquanto o do Brasil é 0,849. O índice da longevidade é de 0,845 (o
brasileiro é 0,638) e o de renda é de 0,724 (o do Brasil é 0,723). A
cidade possui a maioria dos indicadores elevados e todos acima da
média nacional segundo o PNUD. A taxa de alfabetização adulta é
de 93,41% e a expectativa de vida é de cerca de 75 anos. A incidência
da pobreza, medida pelo IBGE, é de 21,07%.
Atualmente, o município conta com serviços, programas e
projetos, desenvolvidos tanto pelo poder público quanto por instituições não governamentais, em áreas da saúde, educação, esporte,
cultura, assistência social, entre outras, buscando a fixação de critérios de qualidade, parâmetros técnicos, estrutura de funcionamento e outras diretrizes que possam garantir a qualidade e eficácia do
atendimento junto ao público destinatário das ações.
A complexidade que envolve o Sistema de Garantia dos Direitos exige o estabelecimento de linhas de ação, diretrizes e a criação
de órgãos e serviços que garantam a estruturação do sistema e o desenvolvimento da política de atendimento à criança e ao adolescente, exigindo um emaranhado interinstitucional e uma alta capacidade de articulação dentro do sistema e em relação a outros sistemas
constituídos na estruturação das políticas públicas no município.
7 Pobreza: Conceitos, Estratégias de Mensuração e Programas Públicos para seu
Enfrentamento. Disponível em http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2011/seminario_pobreza/docs/informacao_pobreza.pdf
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Plano Municipal de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária: conceituando
uma nova perspectiva no atendimento às crianças e
aos adolescentes de Timóteo
A busca pela garantia efetiva do direito à convivência familiar
e comunitária implica na implantação e desenvolvimento de programas, serviços, ações, mecanismos e estruturas que possam intervir
na realidade social das famílias de crianças e adolescentes afastadas
do convívio familiar ou em situações que possam provocar ou intensificar rupturas de vínculos, a fim de, além de reverter tais processos,
colaborar para mudanças no quadro de assistência e fragilidade encontradas. Nesta perspectiva, faz-se necessária a implantação e desenvolvimento de uma política voltada para a garantia dos direitos
de crianças e adolescentes, por meio de um atendimento focalizado
no público infanto-juvenil e suas famílias.
Timóteo tem trabalhado para a implementação da rede de
atendimento, constituída de equipamentos como Conselho Tutelar,
serviços e programas de atendimento sócio-assistenciais, Conselho
de Direitos, organizações não-governamentais, atendimentos especializados para intervenção em situações de violação dos direitos de
crianças e adolescentes, dentre outros, consolidando uma rede de
proteção e promoção social no município.
Organização e desenvolvimento de conferências municipais,
apoio financeiro a projetos e ações por meio do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, parceria com entidades
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sociais, implantação e ampliação de serviços, são algumas das ações
estruturadas ao longo da recente história do período pós Estatuto da
Criança e do Adolescente (1990) no Município.
Nesse contexto, por meio de proposta da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social de Minas Gerais - SEDESE, com ações desenvolvidas pela Associação Casa Novella, no ano de 2010, foi executado
no município o Programa de Volta para Casa, que consistia, dentre
outras ações, a realização de um diagnóstico sobre a situação de crianças e adolescentes atendidas em regime de acolhimento8, bem como
o desenvolvimento de assessoria técnica para a organização de ações
para o reordenamento das unidades de acolhimento institucional do
município. Um dos desdobramentos dessa ação foi o apoio na estruturação da comissão para elaborar e desenvolver o Plano Municipal de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária, comissão de suma importância
para continuidade do processo de qualificação e melhoria das políticas
públicas ofertadas no município, voltadas para a garantia dos direitos
e superação de violações cometidas contra o público infanto-juvenil.
Em 2010 foi aprovada Resolução Conjunta pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Conselho Municipal de Assistência Social, sendo estabelecidos, então, parâmetros
para a constituição da comissão, definindo como suas competências:

8 Lei nº. 12.010, de 3 de agosto de 2009. Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29
de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências. Disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm
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- Acompanhar e apoiar a elaboração do Plano Municipal de
Convivência Familiar e Comunitária.
- Mobilizar e articular os atores do Sistema de Garantia de Direitos para participarem da elaboração e implementação do
Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária.
- Propor e acompanhar a realização de diagnósticos da situação
local referente à promoção, proteção e defesa do direito de
crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária.
- Propor a realização de plenárias conjuntas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho
Municipal de Assistência Social para discussão e aprovação
do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária.
- Apoiar e estimular a implementação das ações do Plano
Municipal de Convivência Familiar e Comunitária.
- Realizar o acompanhamento e a avaliação do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária.
- Apresentar relatórios de acompanhamento da implementação do Plano de Convivência Familiar e Comunitária ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Conselho Municipal de Assistência Social.
Os trabalhos desenvolvidos por essa comissão, contando com
o apoio permanente do executivo municipal e a assessoria técnica
da Associação Casa Novella, resultaram neste Plano, que se constitui
como instrumento normativo importante na perspectiva da garantia
da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes no
município de Timóteo.
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Cabe ressaltar que, em 2008, foi realizado o “I Diagnóstico Municipal da Criança e do Adolescente de Timóteo”, que
expõe um grande conjunto de informações referentes ao atendimento à criança e ao adolescente no município. Tais dados
apontam situações de violação ao direito à convivência familiar
e comunitária, ocasionando situações de ausência de convívio
familiar (46 em 2005, 94 em 2006 e 43 em 2007), ausência de
condições materiais para convívio familiar (16 em 2005, 49 em
2006 e 11 em 2007) e inadequação do convívio familiar (161
em 2005, 195 em 2006, 114 em 2007)9. Esses números, bem
como outros dados apontados pelo diagnóstico, apontam para
a urgente necessidade da implementação das diretrizes e ações
estabelecidas neste plano para a garantia do direito a convivência familiar e comunitária.

9 I Diagnóstico Municipal da Criança e do Adolescente de Timóteo - Minas Gerais,
Tabela 2.9, p.24.
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Marco Conceitual
Os pontos aqui elencados têm como referência o Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.

Família: uma organização em movimento
Tratar das questões relacionadas à família é tratar de relações
e transformações intensas e dinâmicas do indivíduo e de diversas
estruturas sociais, por meio de processos internos e externos que interagem e interatuam no desenvolvimento da sociedade.
Tais processos proporcionam mudança de valores, da concepção de mundo e das relações estabelecidas entre os indivíduos, gerando novos conceitos, novas relações e novas formas de agir e se relacionar no âmbito das interações sociais, dentre elas, das interações
no contexto familiar.
Considerando a evolução histórica das relações familiares, tanto no aspecto histórico quanto no contexto da sociedade moderna,
a família configura-se como uma organização social regida por leis,
normas e costumes que definem as relações entre seus membros, bem
como direitos e deveres que seus integrantes acessam em seu dia a dia.

Cabe também considerar que o contexto histórico da estrutura familiar não é linear, apresentando rupturas e constantes processos de mudanças e reorganizações. Estes processos se deram em ciclos de tempo
não muito curtos, visto que a estrutura e dinâmica familiar são organizadas e influenciadas por aspectos econômicos, sócio-culturais, religiosos,
entre outros, de acordo com o contexto nos quais se encontram inseridas.
Aspectos como os geracionais, sociais, psicológicos, sociológicos e
econômicos também contribuem para uma melhor compreensão dos arranjos familiares, bem como das relações existentes entre seus membros
e das transformações e mudanças que ocorrem nesta estrutura social.
Antes da Constituição da República de 1988 a única família
constitucionalmente reconhecida era a fundada no casamento. Na
Constituição Federativa de 1967, o Art. 167 expressava que: “A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes
Públicos. § 1º O casamento é indissolúvel”.
Em relação às constituições familiares, Rocha (2009) afirmava que
somente era considerado membro de uma mesma família os cônjuges, os parentes e os afins, uma vez que
as noções de parentesco e de afinidade complementam o vínculo familiar surgido com o casamento,
salvo em caso de filiação extra-matrimonial. (p.59)
A Constituição Federal de 1988 instaura uma nova lógica e entendimento referente aos arranjos e estrutura familiar, apontando vínculos
familiares de parentesco, afinidade e concubinato entendidos na constituição anterior (1967) e acrescentando a perspectiva do companheirismo. O artigo 226 aponta esses novos conceitos quando expressa que
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Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção
do Estado.
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa
de cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações.

No aspecto constitucional, então, são apresentados três tipos de arranjos familiares com proteção assegurada pelo Estado:
a família matrimonial, a união estável entre homem e mulher e a
família mono-parental.
Nader (2009) identifica na família um conjunto de interesses morais, afetivos e econômicos, afirmando que, antes de
ser jurídica, a família é uma instituição de conteúdo moral,
sociológico e biológico. Segundo Nassralla (2010), dentro do
conjunto de interpretações que tomam como base a família, o
conceito psicanalítico tem sido conhecido como “teoria do afeto”. Também, Pereira (20[...]) expressa esta tendência ao buscar
o conceito de família em Lacan:
“A partir de Lacan e Lévi-Strauss, podemos dizer que a família é uma estruturação psíquica em que cada membro
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ocupa um lugar, uma função. Lugar de pai, lugar de mãe,
lugar de filhos, sem, entretanto, estarem necessariamente
ligados biologicamente. Tanto é assim, uma questão de
‘lugar’, que um indivíduo pode ocupar o lugar de pai ou
mãe, sem que seja o pai ou a mãe biológicos. Exatamente por ser uma questão de lugar, de função exercida, que
existe o milenar instituto da adoção. Da mesma forma, o
pai ou a mãe biológicos podem ter dificuldade em ocuparem este lugar de pai ou de mãe, tão necessários e essenciais à nossa estrutura psíquica e formação como seres
humanos e Sujeitos de Direitos”. (p.8)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a partir
das informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
- PNAD 2006 divulgou os principais indicadores socioeconômicos
para o Brasil, entre eles informações sobre a composição familiar,
conforme apresentado abaixo:
- 49,4% dos domicílios referiam-se a famílias compostas por
um casal e os filhos;
- 18,1% dos domicílios referiam-se a famílias mono-parentais,
formadas por uma mulher e seus filhos (crescimento de 2,3%);
- 15,6% dos domicílios referiam-se a casais sem filhos (crescimento de 2,5%);
- 10,7% dos domicílios referiam-se a pessoas que moravam a
sós (crescimento de 2,7%);
- 6,0% dos domicílios referiam-se a pessoas com outros tipos
de parentesco (crescimento de 0,6%);
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- 0,3% dos domicílios referiam-se a pessoa sem vínculo de
parentesco (mesmo índice da pesquisa anterior).
Segundo a pesquisa do IBGE, o termo “família” referia-se a
arranjos familiares em que existiam laços de consanguinidade, dependência econômica e/ou residência em um mesmo domicílio e
também grupos distintos de pessoas que habitavam no mesmo domicílio, considerando “arranjo familiar” diversas, formas de organização interna à família, incluindo os papéis e funções familiares,
modos de representar e viver as relações de gênero e de geração, de
autoridade e afeto.
Arranjos familiares podem ser compreendidos em torno da
relação de parentesco (famílias com ou sem filhos, filhos conjuntos
do casal, filhos de diferentes uniões, e outros), conjugal (famílias nucleares, famílias monoparentais, e outras) e também em relação à
presença de demais parentes e agregados (famílias nucleares e famílias com relações extensas).
Mudanças na organização familiar também foram constatadas
a partir de uma pesquisa realizada por Afonso e Filgueiras (1996), na
qual identificou-se nove tipos de arranjos familiares:
Nuclear simples: família em que o pai e a mãe estão presentes no domicílio, onde todas as crianças e adolescentes
são filhos desse mesmo pai e dessa mesma mãe. Não há
mais nenhum adulto ou nenhuma criança (que não sejam
filhos) morando no domicílio;
Monoparental feminina simples: família em que apenas a
mãe está presente no domicílio vivendo com seus filhos,
mas também, eventualmente, com outros menores sob
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sua responsabilidade. Não há nenhuma pessoa maior de
18 anos que não seja filho, morando no domicílio;
Monoparental masculina (simples ou extensa): família
em que apenas o pai está presente no domicílio, vivendo com seus filhos e, possivelmente, com outros menores
sob sua responsabilidade e/ou outros adultos sem filhos
menores de 18 anos.
Nuclear extensa: família em que o pai e a mãe estão presentes no domicílio, vivendo com seus filhos e outros
menores sob sua responsabilidade e também com outros
adultos, parentes ou não;
Monoparental feminina extensa: família em que apenas a
mãe está presente no domicílio, vivendo com seus filhos e
outros menores sob sua responsabilidade e também com
outros adultos, parentes ou não;
Famílias conviventes: famílias que moram juntas no
mesmo domicílio, sendo ou não parentes entre si. Cada
família pode ser constituída por pai-mãe-filho, por pai-filho ou por mãe-filho. Outros adultos sem filhos, parentes ou não, podem viver no domicílio. Nessa categoria
foram também agrupadas as famílias compostas de duas
ou mais gerações, desde que em cada geração houvesse
pelo menos uma mãe ou um pai com filhos até 18 anos;
Família nuclear reconstituída: família em que o pai e/ou
a mãe estão vivendo em nova união, legal ou consensual,
podendo também a companheira ou o companheiro ter
filhos com idade de 18 anos, vivendo ou não no domicílio.
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Outros adultos podem viver no domicílio;
Família de genitores ausentes: família em que nem pai
nem a mãe estão presentes no domicílio, mas em que
existem outros adultos (tais como avós, tios) que são responsáveis pelos menores de 18 anos;
Família nuclear com crianças agregadas: família em que o
pai e a mãe estão presentes no domicílio com seus filhos
e também com outros menores sob sua responsabilidade.
Não há outro adulto morando no domicilio (AFONSO,
1996, p 323-324).

Os novos arranjos e relações estabelecidas no contexto familiar,
além de interagirem e intervirem nos diversos aspectos de configuração e organização da sociedade, vão caracterizar também as formas de proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes,
dentre eles, o da convivência familiar e comunitária.
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A família na centralidade da organização de
políticas públicas
A Constituição Federal de 1988 aponta a família como instituição referência para a proteção do Estado, proteção essa que, entre
outras, é desenvolvida por meio de um conjunto de políticas públicas
que garantem os direitos assegurados às famílias, bem como a definição de mecanismos e estruturas que promovam o fortalecimento das
famílias no contexto da sociedade brasileira.
Essa concepção se faz presente na Política Nacional de Assistência Social, que tem como uma de suas Diretrizes, a “Centralidade
na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços,
programas e projetos” (PNAS, 2004, p18).
Partindo desse pressuposto, a centralidade das políticas públicas está na família porque quando essa se encontra em situações de
vulnerabilidades e risco social, elas precisam ser apoiadas e protegidas pela sociedade, e principalmente pelo Estado para que possam
cumprir com suas funções.
No que se refere ao direito à convivência familiar e comunitária, enquanto direito fundamental de crianças e adolescente, conforme artigo 87, IV do ECA, O Plano Nacional de Promoção, Proteção
e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, define família e arranjos familiares como
“(...) grupo de pessoas com laços de consangüinidade, de
aliança, de afinidade, de afetividade ou de solidariedade,
cujos vínculos circunscrevem obrigações recíprocas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero. E
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que os arranjos familiares diversos devem ser respeitados
e reconhecidos como potencialmente capazes de realizar
as funções de proteção de socialização de suas crianças e
adolescentes”. (PNCFC, 2006, p.69)

O desenvolvimento das potencialidades das famílias para o efetivo cuidado e proteção do grupo familiar passa pela oferta e garantia de acesso aos serviços de educação, de saúde, de alimentação, de
habitação, de geração de emprego e renda, de cultura, de esporte e
lazer, e de assistência social, dentre outras. Segundo Figini (2006),
“a família é de qualquer maneira a protagonista, a referência principal da educação, quando esta está presente é
preciso sustentá-la, apoiá-la, de forma que possa se tornar
um sujeito capaz de desenvolver a tarefa educativa. Neste
sentido é preciso olhar as famílias não como destruídas,
frágeis, como algo que deve ser cuidado, deve ser apoiado; mas como um sujeito, lutando contra a mentalidade
assistencialista, porque a família é um recurso que pode
também ser uma resposta (p.8)”.

Reconhecer as famílias como protagonistas de políticas públicas é dever do Estado que empreenderá todos os esforços no sentido
de fortalecer as suas potencialidades e promover o empoderamento
de seus membros para que possam ser instrumentos de transformação das realidades familiais, seja no contexto interno ou externo.
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Garantia de direitos: novas perspectivas na
estruturação de políticas para infância e
adolescência
O atendimento à criança e ao adolescente no Brasil pode ser
compreendido, historicamente, dentro de aspectos marcantes do
desenvolvimento da sociedade brasileira, perpassando por períodos
de total descaso por parte do Estado no atendimento destinado ao
público infanto-juvenil, bem como períodos assistencialistas, autoritários e o período democrático-participativo, tendo como marco a
Lei 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
Historicamente, o atendimento à criança e ao adolescente “desvalidos” no Brasil se deu a partir do atendimento prestado pela igreja católica, por meio das Santas Casas de Misericórdia, Confrarias,
Irmandades, dentre outras, que assumiram esse papel, em função
da lacuna deixada pelo Estado, sendo que, do período colonial até
a época do império, não havia instituições ou atendimento público
prestado às crianças e aos adolescentes.
Na época da República Velha predominou a concepção sobre a
situação da criança e do adolescente como um “problema social”, que
necessitava, então, de uma intervenção policial. Tal concepção influenciou a construção de uma mentalidade e forma de atendimento
caracterizada pela coerção e repressão. Com isso, instituiu-se a figura
dos “menores”, como uma ameaça à sociedade, necessitando, então,
da criação de estruturas nas quais eles pudessem passar por um processo de regeneração, reforma e correção, por meio da aplicação de
um sistema de reeducação e preparação para inclusão na sociedade.
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Nesse período é estruturado o SAM - Serviço de Assistência
ao Menor, do Ministério da Justiça, na perspectiva da estruturação
e desenvolvimento da política destinada aos “menores” brasileiros.
Em pouco tempo já era considerado uma “sucursal do crime”, e uma
“indústria de marginais”, devida à ineficácia e incapacidade de promover a reeducação por ele proposta.
Na década de 60, período em que o Brasil vivia sob o regime da
ditadura militar, são instituídas as Diretrizes e Bases para a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, pela Lei 4.513 de 1964, sendo criado,
então, em escala nacional, a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor - FUNABEM como órgão normativo dessa política de atendimento.
Na esfera estadual é instituída a Fundação Estadual do Bem Estar do
Menor - FEBEM, como órgão executor da política de atenção ao menor.
Nessa fase, muda-se a concepção em torno da figura do menor como alguém a ser corrigido para a concepção de alguém a ser
assistido, ajudado e amparado, criando-se assim a figura do “menor carente” e consolidando o estabelecimento de uma política de
cunho assistencialista no atendimento prestado, não se caracterizando como política pública de garantia de direitos e de exercício
da cidadania. São organizados, nesse período, centros de triagens,
internatos e estruturas de grande porte que concentravam a oferta
de serviços públicos para atendimento às crianças e adolescentes pobres e carentes (assistência educacional, de saúde, dentária, dentre
outras), consolidando, assim, a estruturação de equipamentos que
posteriormente vieram a ser conceituados como “instituições totais”,
que “guardavam” as crianças e adolescentes.
Na década de 80, com o estabelecimento de uma educação
progressista, com modelos de educação popular com abordagem
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teórica, como a desenvolvida por Paulo Freire, bem como a partir
da organização da sociedade civil por meio dos movimentos sociais
fomenta-se a elaboração de novas práticas e políticas públicas, estabelecendo-se diversas práticas sociais comprometidas com as classes
populares para o desenvolvimento e inclusão social.
Nesse período, com o desenvolvimento e organização da educação social estruturou-se a “doutrina da formação social do indivíduo”, referindo-se a uma educação voltada para a vida em sociedade
por intermédio de processos de socialização, buscando compreender
o indivíduo como membro de uma sociedade.
No decorrer da década de 90, diversas experiências educativas
foram se desenvolvendo a partir de práticas educativas realizadas
fora do contexto escolar. Buscava-se o empoderamento e a emancipação das classes marginalizadas e oprimidas da sociedade, considerando as ações sócio-educativas, políticas e culturais como bases
para uma “educação social”. Isso indicou uma premente necessidade
de se construírem referenciais teóricos que apontassem instrumentos importantes para a prática e a formação de uma nova cultura de
atendimento focada na garantia dos direitos e na formação e desenvolvimento social do indivíduo.
Tal concepção proporcionou grandes transformações sociais na
forma de compreender, interagir e prestar atendimento à criança e ao
adolescente. O trabalho das instituições sociais cresceu em importância, em função da responsabilidade que lhe era delegada, contribuindo para a mudança da realidade, atuando nos meios em que cada vez
mais se mostrava necessária uma disposição para enfrentar o desafio
dos conflitos sociais, pautada nas ações dos projetos sócio-educativos
e de reeducação de adolescentes. Daí ocasiona-se o crescimento do
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número de organizações não-governamentais e movimentos sociais
em busca da garantia de direitos, em todo o país. Essas se tornaram
mais especializadas e diversificadas em seu campo de atuação.
Tal aspiração da sociedade brasileira foi materializada por meio
da promulgação da Constituição Federal de 1998. Nesse contexto de
mobilizações em torno da defesa pela garantia do direito de crianças
e adolescentes, também, proporcionou a concretização do Estatuto
da Criança e do Adolescente - Lei 8.069, aprovada em 13 de julho de
1990, que estabelece a “doutrina da proteção integral” de crianças e
adolescentes, passando o segmento infanto-juvenil a ser considerado
como prioridade absoluta, sujeito de direito e pessoa em desenvolvimento, exigindo uma nova reconfiguração das políticas para que
as mesmas pudessem se estruturar e evoluir de forma a constituir
serviços e ações mais consistentes, com um novo enfoque. Tais políticas, associadas à estruturação de diversos outros sistemas, como
o de saúde e educação, trouxeram, em seus aspectos organizativos, a
criação e desenvolvimento de programas, serviços e ações específicas
para a criança e o adolescente, com papéis e estruturações diversificadas, tendo por finalidade a estruturação de políticas eficazes e
efetivas para o exercício da cidadania e a garantia dos direitos assegurados ao segmento infanto-juvenil da sociedade brasileira.
Fica instaurado, então, um novo tempo e uma nova forma de olhar
as crianças e adolescentes, tanto no que se refere à construção e desenvolvimento das relações estabelecidas na sociedade, quanto no estabelecimento e organização de políticas públicas. Tempo esse que, mesmo
passados 21 anos, busca ainda consolidar a perspectiva de garantir que
crianças e adolescentes tenham todos os direitos preconizados pela legislação, entre eles o de conviver em família e em comunidade.
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Garantindo a efetivação do direito à
convivência familiar e comunitária de crianças
e adolescentes acolhidas
Os vínculos estruturados a partir da convivência familiar se
constituem como elemento de extrema importância no processo de
desenvolvimento pessoal e social entre seus membros. A estrutura
familiar é o principal lugar para o crescimento, proteção e desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, sendo que, por outro
lado, também pode se caracterizar, como um lugar de conflitos, violências e desconstruções nas relações cotidianas entre seus membros.
Ações têm sido desenvolvidas para respaldar a elaboração de
políticas públicas que possam garantir a convivência de crianças e
adolescentes com suas famílias ou a provisoriedade do afastamento,
quando necessário.
Um diagnóstico detalhado das condições e estruturas do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no município
configura-se como fator de alta relevância na definição de intervenções e subsídios para a elaboração de um plano de ação a ser realizado pela equipe técnica da instituição de acolhimento, conforme
orientações da Resolução conjunta, do CONANDA e CNAS, nº. 01,
de 18 de junho de 2009.
Nesse contexto, cabe à política de assistência social, por meio
de um processo coordenado pela área de proteção social especial de
alta complexidade, contando com uma rede de proteção e referência,
promover o trabalho de atendimento à família e à reintegração familiar e comunitária da criança ou adolescente acolhido, considerando
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elementos como contextualização do direito violado, composição e
funcionamento da família (incluindo família extensa), intervenções
realizadas anteriormente pela rede, dentre outros.
As orientações técnicas referentes ao atendimento à criança e ao
adolescente com direito violado, cujo afastamento do convívio familiar se faça necessário, apontam que o acolhimento pode ser realizado
com ou sem diagnóstico; na ausência desse, o mesmo deverá ser imediatamente realizado pela equipe técnica da instituição, contando com
o apoio da coordenação da proteção especial de alta complexidade.
Na articulação dos serviços sócio-assistenciais, a atuação de
profissionais da média complexidade pode também ser realizada,
desde que as crianças e/ou adolescentes em situação de violação de
direitos e suas famílias sejam inseridos no CREAS10 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - sendo acompanhados
por profissionais do referido serviço. Vale ressaltar também que nem
todos os casos de crianças e/ou adolescentes que demandam medida
protetiva de acolhimento institucional são conhecidos pelos profissionais do CREAS.
No contexto comunitário, as instituições e os espaços sociais
desempenham uma função importante no desenvolvimento infanto-juvenil quando possibilitam a vivência de dinâmicas coletivas referentes a papéis sociais, regras, leis, valores, cultura, crenças e tradições, dentre outras, expressando sua individualidade e encontrando
recursos para seu desenvolvimento, uma vez que

10 Serviço previsto pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS, o qual, dentre
outros, oferta o Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos PAIF.
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Os espaços e as instituições sociais são, portanto, mediadores das relações que as crianças e os adolescentes
estabelecem, contribuindo para a construção de relações
afetivas e de suas identidades individual e coletiva. Nessa direção, se o afastamento do convívio familiar for necessário, as crianças e adolescentes devem, na medida do
possível, permanecer no contexto social que lhes é familiar. Além de muito importante para o desenvolvimento
pessoal, a convivência comunitária favorável contribui
para o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção
social da família. (PNCFC, 2006, p.32)

O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária destaca algumas estratégias que contribuem para a proteção da criança e do
adolescente, constituindo como possibilidades de apoio coletivo às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, sendo:
Redes espontâneas de solidariedade entre vizinhos: a família recebe apoio em situações de crise como morte, incêndio ou doenças;
Práticas informais organizadas: a comunidade compartilha com os pais ou responsáveis a função de cuidado com a
criança e com o adolescente, bem como denuncia situações
de violação de direitos, dentre outras;
Práticas formalmente organizadas: a comunidade organiza
projetos e cooperativas para a geração de emprego e renda,
por exemplo. (TAKASHIMA, 2004)
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A construção e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários possuem uma dimensão política, na medida em que os
mesmos dependem também de investimento do Estado em políticas públicas direcionadas à família, à comunidade e ao espaço coletivo, tais como: habitação; saúde; trabalho; segurança; educação;
assistência social; desenvolvimento urbano; distribuição de renda e
diminuição da desigualdade social; meio ambiente; esporte e cultura; combate à violência, ao abuso e à exploração sexual de crianças e
adolescentes; entre outras, pois
não é possível dissociar o padrão de convivência familiar das questões mais amplas de frustração, humilhação,
redução dos direitos sociais e privação causadas pelo desemprego e pela diminuição do papel do Estado na garantia da sobrevivência das famílias por meio da provisão de
políticas sociais. (FALEIROS, p.46, 2004).

A qualidade da convivência familiar e comunitária depende diretamente do investimento do Estado para que famílias não sejam
privadas de seus direitos essenciais à vida digna, ou seja, tenham o
direito à cidadania.

Violação dos Direitos: superando desigualdades
e fragilidades no atendimento a criança e ao
adolescente
A defesa e a garantia dos direitos infanto-juvenis passam
pela organização e oferta, por parte do poder publico, de políticas
e programas voltados para crianças, adolescentes e seus familiares,
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cabendo também a participação da sociedade e da comunidade na
busca pela efetivação dos direitos assegurados por lei conforme artigo 227 da Constituição Federal.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação
de entidades não governamentais, mediante políticas específicas
e obedecendo aos seguintes preceitos: (...)

Nesta concepção, o ECA dispõe que qualquer atentado, por
omissão ou ação, aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes serão passíveis de punição, visto que as violações de direitos
cometidas contra crianças e adolescentes são inúmeras, não se limitando apenas a determinada classe social, raça, religião, ou qualquer
outro fator pré-concebido, podendo ser provenientes dos meios de
comunicação, de uma precária condição sócio-econômica, da omissão do Poder Público, do próprio seio familiar e de outras formas e
estruturas que comprometem o desenvolvimento pessoal e social de
crianças e adolescentes.
As violações podem ocorrer no âmbito de um uma relação interpessoal assimétrica, hierárquica, de poder, implicando relações de
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dominação, visto que todo ato de omissão praticado pelos pais, parentes ou responsáveis contra crianças e adolescentes, capaz de causar danos físicos, morais, psicológicos, entre outros à vítima, implicam em uma transgressão de poder ou dever de proteção do adulto,
negando assim o direito de crianças e adolescentes serem tratados
como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Para conhecimento, seguem alguns tipos e situações de
violência praticados contra crianças e adolescentes.

Violação no contexto da família
A violência contra as crianças e adolescentes na família é
um fenômeno complexo e multideterminado para o qual
concorrem fatores diversos, como: condições de vida, características pessoais do agressor, conflitos familiares e elementos da cultura. A violência doméstica perpassa todos os
estratos e grupos sociais. Porém, há fatores como pobreza,
desemprego, exposição à violência urbana, dependência
química, violência de gênero e outros, que podem aumentar
a vulnerabilidade das famílias, das crianças e adolescentes à
ocorrência de violência, embora não possam ser apontados
como causa desta. Dentre as situações de risco vividas por
crianças e adolescentes, destacam-se a negligência, o abandono e a violência doméstica. A negligência se configura
quando os pais (ou responsáveis) não atendem às necessidades dos seus filhos (alimentação, vestuário e outras) em virtude de condições de vida além do seu controle. A negligência assume formas diversas, que podem compreender, por
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exemplo, o descaso com a saúde, alimentação, segurança ou
educação da criança, dentre outras situações. O abandono,
deixando a criança em situação de extrema vulnerabilidade,
seria a forma mais grave de negligência. A avaliação das situações de negligência, ou mesmo de abandono, deve sempre levar em conta a condição socioeconômica e o contexto
de vida das famílias, a fim de avaliar se a negligência resulta
de circunstâncias que fogem ao seu controle, exigindo intervenções de apoio sócio-familiar e fortalecimento de vínculos familiares. (PECFC, p. 27, 2009)

A violência no contexto doméstico pode se manifestar como:
- Física: podendo ocorrer a partir de um tapa e chegar a atitudes agressivas fatais;
- Psicológica: desvalorização das potencialidades da vítima.
Em alguns casos, pode levar ao suicídio;
- Negligência: não suprimento das necessidades básicas, o
que pode levar a morte;
- Abuso sexual: em geral, quando ocorre com freqüência,
pode levar à gravidez incestuosa e/ou deturpar as referências sociais, afetivas e culturais entre adultos, crianças e adolescentes, ao transformá-la em relações erotizadas.
Como uma das estratégias de defesa dos direitos das crianças e
adolescentes à convivência familiar e comunitária, é vital fortalecer o
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente por meio
do apoio técnico e financeiro por parte dos órgãos do Poder Executivo
e Judiciário, bem como do fortalecimento do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar de Timóteo.
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Exploração Sexual: violação de um direito
A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes difere
do abuso incestuoso, por ser medida por uma relação comercial, de
compra e venda. A comercialização pode ocorrer por ação dos próprios pais ou pessoa de confiança da criança ou do adolescente. No
entanto, em sua maioria, ocorre por meio de organização criminosa
que lucra a partir da exploração sexual.
A exploração sexual de crianças e adolescentes deve ser
analisada como um problema social de múltiplas faces
que deve ser combatido por uma rede especializada no
atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias, por
meio de campanhas de prevenção e de recepção e encaminhamento de denúncias, bem como pela capacitação dos
agentes participantes do Sistema de Garantia dos Direitos
das Crianças e dos Adolescentes. (PECFC, p. 28, 2009)

Para o enfrentamento a essa situação de violação do direito de crianças e adolescentes é necessária ação conjunta de todos os atores sociais, pois
se trata de um problema que transcende os limites físicos do município.

Trabalho infantil
O governo brasileiro se comprometeu a tomar medidas imediatas e eficazes para assegurar a eliminação das piores formas de exploração de mão de obra infantil, em função da Convenção 182 da
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Organização Internacional do Trabalho, de 17 de junho de 1999. A
medida adotada para o enfrentamento ao trabalho infantil foi a transferência de renda às famílias e essas firmariam o compromisso de garantir a frequência das crianças na escola, bem como inserí-las em
programas e projetos para que as mesmas possam participar de atividades sócio-educativas, ficando assim, salvas do trabalho infantil.
Essa política, desde a implementação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em 1996, contribuiu para uma redução significativa do trabalho infantil.
Em 2002, 8,2% das crianças e adolescentes até 15 anos
trabalhavam, sendo que 19,1% entraram no mercado de
trabalho com menos de 9 anos de idade. Em 2007, o percentual de trabalho infantil era de 6,6%. Ainda assim, o
problema continua tendo grandes dimensões, com 2,5 milhões no mercado de trabalho, a maioria entre 10 e 15 anos
de idade. Segundo o Relatório UNICEF (2009)11, 19% das
crianças e dos adolescentes que trabalham não estudam. E
os que permanecem nas salas de aula, devido ao cansaço
e ao tempo reduzido para se dedicar aos estudos, muitas
vezes são reprovados. De fato, é preciso lembrar que no trabalho infantil estão envolvidos não apenas a família, mas
toda uma série de atores sociais, tais como empregadores,
intermediadores e compradores de serviços ou produtos.
São necessárias ações que garantam condições de existência, mobilizem a sociedade e promovam mudança de mentalidade, pois o trabalho infantil tem sido uma realidade
histórica que sobrevive através das gerações tanto devido
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a causas socioeconômicas quanto a crenças sobre a socialização das crianças e adolescentes. Esta mudança cultural
deve acompanhar a ampliação do acesso à educação e saúde tanto das crianças e adolescentes quanto de suas famílias. (PECFC, p. 29, 2009)

O trabalho infantil é um dos resultados do não investimento
em políticas públicas, principalmente no que se refere à geração de
emprego e renda para os familiares de crianças, bem como à oferta
de uma educação de qualidade e em tempo integral.

Crianças e adolescentes em situação de rua
A situação de rua se apresenta de forma complexa e heterogênea, sugerindo perfis distintos de crianças e adolescentes com as mais diferentes trajetórias: trabalhadores, pedintes, perambulantes, moradores, com menor ou
maior grau de contato com suas famílias e comunidades.
(PECFC, p. 29, 2009)

O Plano Estadual (2009) propõe também que se incluam nesta situação crianças e adolescentes que “se movimentam entre suas
casas, as ruas e as instituições, em busca de proteção e de um lugar
onde se sintam pertencentes”. Também cabe salientar que são diversos os fatores de ordens política, social e econômica mais amplas que
determinam os processos de exclusão que afetam a vida de crianças
e adolescentes e suas famílias. Nesse sentido, é preciso compreender como se constroem as relações no interior dessas famílias, bem
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como conhecer as suas condições e formas de vida para que possam
ser implantadas políticas para o fortalecimento das ações de cuidado
e educação das crianças e adolescentes, por parte das famílias. Além
disso, a comunidade também se responsabilizaria pela educação e
cuidado dos sujeitos vítimas dessa condição.

Crianças e adolescentes desaparecidos
A questão do desaparecimento de crianças e adolescentes no
Brasil tem sido alvo de discussão e maior atenção por parte do Poder
Público e da sociedade brasileira nos últimos anos. Em dezembro de
2002, foi organizada a Rede Nacional de Identificação e Localização
de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (RedeSAP), Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da Republica (SDH-PR)11. O
Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos é sustentado pelos participantes da RedeSAP e encontra-se disponível ao
público pelo endereço www.desaparecidos.mj.gov.br
(...) com base nas estatísticas estaduais, estima-se que
anualmente exista um número aproximado de 40.000
ocorrências de desaparecimento de crianças e adolescentes registrado nas delegacias de polícia de todo o País.
Pesquisa financiada pela SDH e executada pela equipe do
Projeto Caminho de Volta, vinculado ao Centro de Ciências Forenses da Faculdade de Medicina da USP, sobre

11 Até final de 2010 tratava-se de uma Secretaria Especial (SEDH - PR), sendo,
em 2011, retirada a condição de Secretaria Especial, alterando-se para Secretaria
Permanente.
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as causas do desaparecimento infanto-juvenil, revela que,
em 73% dos casos estudados, o desaparecimento tratava-se de fuga de casa, motivada, principalmente, por situações de maus-tratos, alcoolismo dos pais, violência doméstica e abuso de drogas. Neste grupo, observou-se uma
altíssima taxa de reincidência, da ordem de 48%. Estes
dados demonstram a necessidade de se incluir as famílias
nas estratégias de atenção e prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes. (PECFC, p. 30, 2009)

Entre os fatores que levam crianças e adolescentes abandonarem suas famílias, pode-se citar a fuga de casa como um dos de maior
incidência. Daí a necessidade de investimentos no fortalecimento
dos vínculos familiares, bem como nas condições de vida dessas famílias, compreendendo-as como o lugar privilegiado de proteção de
crianças e adolescentes.

Programas e serviços para a criança e o
adolescente: novos conceitos e dinâmicas
A estruturação da política de atendimento à criança e ao adolescente, conforme prevê o artigo 90 do ECA, pressupõe o estabelecimento de programas e serviços específicos, visando à garantia dos
direitos de crianças e adolescentes. Essas ações devem envolver áreas
distintas como as das políticas básicas, de assistência social e de proteção jurídico-social, bem como mobilizar instituições governamentais e não-governamentais.
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Conforme preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente são definidos como programas de proteção e sócio-educativos
para a criança e o adolescente as ações e serviços desenvolvidos por
entidades de atendimento, por meio de regimes específicos, estabelecidos no artigo 90 do ECA, definidos como:
Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento
e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de:
I.

orientação e apoio sócio-familiar;

II.

apoio sócio-educativo em meio aberto;

III. colocação familiar;
IV. abrigo;
V.

acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº.
12.010, de 2009);

VI. liberdade assistida;
VII. semi-liberdade;
VIII. internação. (ECA, art.90).
Esses regimes especificam melhor como se organizam as estruturas de atendimento à criança e ao adolescente, não restringindo à
aplicação das medidas apenas direcionadas a essas estruturas, mas
conceituando as ações voltadas para a criança e o adolescente.Tais
estruturas se encontram, majoritariamente, dentro da organização
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, mas também dentro
do Sistema de Educação e do Sistema de Segurança Pública.
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Também, para uma melhor compreensão da conceituação sobre programas e serviços voltados para o segmento infanto-juvenil,
faz-se necessário refletir sobre as medidas protetivas previstas no Eca
relacionadas à violação dos direitos de crianças e adolescentes. O Artigo 101 do ECA prevê que:
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98,
a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as
seguintes medidas:
IX. encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
X.

orientação, apoio e acompanhamento temporários;

XI. matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento
oficial de ensino fundamental;
XII. inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à
família, à criança e ao adolescente;
XIII. requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
XIV. inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
XV. acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº.
12.010, de 2009);
XVI. inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei nº. 12.010, de 2009);
XVII.

colocação em família substituta. (Incluído pela Lei

nº. 12.010, de 2009). (ECA, art.101).
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No que se refere às famílias de crianças e adolescentes, quando
constatada situação de violação de direitos, são previstas medidas
específicas pertinentes aos pais ou responsáveis, delineadas no artigo
129 do ECA:
Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
I.

encaminhamento a programa oficial ou comunitário de
proteção à família;

II.

inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

III. encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV. encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V.

obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar
sua freqüência e aproveitamento escolar;

VI. obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;
VII. advertência;
VIII. perda da guarda;
IX. destituição da tutela;
X.

suspensão ou destituição do poder familiar. (Expressão
substituída pela Lei nº. 12.010, de 2009) (ECA, art.129).

A aplicação das medidas para crianças e adolescentes, bem
como as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis implicam na
estruturação de programas e serviços nas áreas de educação, saúde,
assistência social, judiciário, dentre outras, exigindo uma ampla articulação e intersetorialidade entre o Sistema de Garantia de Direitos
da Criança e do Adolescente e outros sistemas.
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Cabe ressaltar também que, segundo a natureza das ações desenvolvidas, os regimes dos diversos programas previstos no ECA
são ações continuadas para o atendimento a crianças e adolescentes,
e, dentro do Sistema Único de Assistência Social, são definidas como
serviços, situação que mostra a necessidade de haver clareza e compreensão consistente destes conceitos e nomenclaturas pelos atores
dos diferentes sistemas.

Articulação e Intersetorialidade no
atendimento à criança e ao adolescente
A política de atendimento à criança e ao adolescente proposta pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente aponta para a necessidade do estabelecimento de fluxos e estruturas que promovam a integração de ações,
que possam ser desenvolvidas de forma intersetorial devido à complexidade imbuída na estruturação da política de atendimento, envolvendo
atores de diversos sistemas temáticos para a sua implementação.
A Lei 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA - com
as alterações propostas pela Lei 12.010, de 03 de Julho de 2009, define algumas questões importantes no atendimento à criança e ao
adolescente que implicam em um alto grau de intersetorialidade e
articulação para sua efetiva implementação. O Artigo 86 do ECA
preconiza que “A política de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios”.
O desenvolvimento desse conjunto articulado de ações implica
na construção e manutenção de um sistema intersetorial, constituído
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de ações, serviços, projetos, programas e estruturas em diferentes níveis de organização e complexidade para a garantia do atendimento
às crianças e aos adolescentes.
Também, o artigo 87 do ECA traz questões significativas para a
discussão desta intersetorialidade e articulação:
Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:
I.

políticas sociais básicas;

II.

políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem;

III. serviços especiais de prevenção e atendimento médico e
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV. serviço de identificação e localização de pais, responsável,
crianças e adolescentes desaparecidos;
V.

proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente;

VI. políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o
período de afastamento do convívio familiar e a garantir o
efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes (Incluído pela Lei nº. 12.010, de 2009);
VII. campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de
guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio
familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.
(Incluído pela Lei nº. 12.010, de 2009). (ECA, art.87).
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A organização dessas linhas de ações implica na estruturação e
manutenção de programas e serviços no âmbito da saúde, educação,
assistência social, cultura, esportes, lazer, dentre outras áreas setoriais, bem como na estruturação de órgãos e ações na esfera do judiciário, ministério público e segurança pública.
Para garantir a execução das linhas de ação da política de atendimento o artigo 88 do ECA define as diretrizes para que a mesma
seja organizada pelos diferentes atores sociais.
Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
I.

municipalização do atendimento;

II.

criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos
direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e
controladores das ações em todos os níveis, assegurada a
participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

III. criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa;
IV. manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da
criança e do adolescente;
V.

integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência
Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a
quem se atribua autoria de ato infracional;

VI. integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério
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Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da
execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças
e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento
familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar
comprovadamente inviável, sua colocação em família
substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art.
28 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº. 12.010, de 2009);
VII. mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. (Incluído
pela Lei nº. 12.010, de 2009). (ECA, art.88)
Dentre tais diretrizes, ressalta-se a importância da criação dos
conselhos de direitos da criança e do adolescente como um dos mecanismos de estabelecer relações entre governo e a sociedade civil,
visando à co-responsabilidade no processo de construção de políticas públicas adequadas às demandas sociais, ou seja, “Atuar na esfera
decisória do Poder Executivo com caráter deliberativo: tomar decisões (deliberar) para disciplinar e garantir a execução da política de
atendimento às crianças e adolescentes” 12.
Também aparece como estratégia estruturante para o desenvolvimento de ações relativas à articulação e à intersetorialidade na elaboração e desenvolvimento da política de garantia ao atendimento
dos direitos das crianças e dos adolescentes.

12 http://www.promenino.org.br/TabId/77/ConteudoId/7e73c0f8-be15-4907-bd246a61ad330707/Default.aspx
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Nesse âmbito, a articulação entre conselhos temáticos de políticas públicas, conselho de saúde, de assistência social e de educação, por exemplo, constitui-se eixo norteador no desenvolvimento
de políticas para a criança e o adolescente, considerando tanto seu
caráter deliberativo e normativo referente a diversas políticas temáticas, tendo como foco os programas e serviços específicos para o
público infanto-juvenil, quanto ao papel articulador e mobilizador
destes conselhos no âmbito de suas temáticas específicas.
Apesar de ser uma idéia já bastante consolidada na sociedade brasileira, o desenvolvimento de um conselho é algo complexo
e, mesmo que seja bem desenvolvido, carece de uma participação
efetiva e qualificada, questão que pode apresentar diversas situações
e entraves que, se não superados, podem transformar o conselho
em instância apenas simbólica, sem poder de incidência efetiva na
construção e desenvolvimento de políticas públicas nas áreas da infância e juventude. Isso ocasiona perda de credibilidade, fragmentação, ineficácia no cumprimento de seu papel institucional e, de
um modo geral, pode também contribuir para a construção de um
modelo de desenvolvimento de políticas públicas “absolutistas”, não-participativas (no que se refere a poder de decisão) e num espaço
de manobra política e de possível manipulação por parte do governo
local, desconsiderando a grande responsabilidade da construção e
desenvolvimento de uma agenda que possa garantir a intersetorialidade e articulação no desenvolvimento da política de atendimento à
criança e ao adolescente.
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Marco Situacional
A garantia do direito à convivência familiar e comunitária para
crianças e adolescentes ancora-se no resultado de pesquisas, ações,
articulações realizadas entre sociedade civil organizada e poder público. Também pauta-se em discussões temáticas em âmbito nacional e regional, em que foram construídos conceitos, concepções e
novos entendimentos em relação ao atendimento às crianças e aos
adolescentes e suas famílias nas políticas públicas, em especial na
política de assistência social.
Seguem, abaixo, pautado pelo ordenamento do Plano Estadual
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, os marcos principais e momentos importantes que proporcionaram a elaboração da concepção da garantia da convivência
familiar e comunitária que subsidiou a elaboração dos planos temáticos, em níveis Federal e Estadual, transcritos do Plano Estadual.
Neste capítulo, o termo abrigo e/ou abrigamento ainda são descritos,
tendo em vista constarem na descrição de relatórios e informações
anteriores ao ano de 2009.

Pesquisa do IPEA: um primeiro cenário sobre
instituições de acolhimento de crianças e
adolescentes no Brasil
Em agosto de 2002, durante a realização do “Colóquio Técnico
sobre Rede Nacional de Abrigos”, que contou com a participação de
Secretarias Estaduais de Assistência Social e entidades não-governamentais dos diferentes estados brasileiros envolvidos com a temática, foram identificadas ações que precisavam ser priorizadas, entre
elas: a realização de um censo nacional de crianças e adolescentes em
unidades de acolhimento institucional e das práticas institucionais e
a elaboração de um Plano de Ação.
Foi constituído, então, o “Comitê Nacional para Reordenamento de Abrigos13” que objetivou estimular mudanças nas políticas e
práticas de atendimento, efetivando uma transição para o novo paradigma legal - ECA - a respeito do direito de crianças e adolescentes
à convivência familiar e comunitária. Como resultado, fez-se necessário uma pesquisa levantando dados, a fim de averiguar a real situação dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, bem como conhecer as características dos serviços prestados
por essas instituições, iniciando assim, a sua pesquisa, o IPEA.
A pesquisa foi realizada em 2003, no âmbito nacional, com objetivo de verificar a real condição de atendimento nos serviços de
acolhimento institucional, tais como abrigos, orfanatos, educandários e casas lares, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente
13 Abrigo: termo alterado para acolhimento institucional, conforme lei federal
12.010 de 2009.
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- ECA, abrangendo os estabelecimentos que compunham a rede de
abrigos conveniados com o Governo Federal.
De acordo com o referido estudo, existem cerca de
vinte mil crianças e adolescentes atendidos nas 589
instituições de abrigos beneficiados com recursos
do Governo Federal repassados por meio da Rede
de Serviços de Ação Continuada (Rede SAC). Os
dados levantados mostram características típicas de
exclusão social, apontando que os abrigos no Brasil
são o lócus da pobreza e da desvalorização social.
Ressalta-se ainda que o perfil de meninos e meninas
encontrados nessas instituições em nada corresponde às expectativas da sociedade para adoção, cuja
preferência recai nos bebês da cor branca e do sexo
feminino. Vivendo nos abrigos do País encontram-se, na maioria, meninos (58,5%), afrodescendentes
(63%) e mais velhos, isto é, com idade entre 7 e 15
anos (61,3%). (PNCFC, 2006, p.61)
Foram pesquisadas diferentes formas de organização, funcionamento e atendimento, que apontaram várias tendências no perfil
desse tipo de entidade e dos seus usuários. As instituições em questão fizeram parte da Rede de Serviço de Ação Continuada - Rede
SAC ; e atendiam 19.373 crianças e adolescentes.
Dos principais motivos apontados para o abrigamento, o Plano
Nacional (2006) destaca percentuais desses motivos: “a pobreza das
famílias (24,2%), o abandono (18,9%), a violência doméstica (11,7%),
a dependência química dos pais ou dos responsáveis, incluindo,
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alcoolismo (11,4%), a vivência de rua (7,0%) e a orfandade (5,2%)”.
Embora a pobreza não seja causa para suspensão do poder familiar,
conforme artigo 23 do ECA, esse motivo se constituiu em um dos
de maior incidência. Isso remete também à falta ou ineficiência de
políticas públicas para o fortalecimento dessas famílias.
A pesquisa também apontou que mais de 86,7% das crianças e
adolescentes abrigados tinham família, sendo que 58,2% até mantinham vínculos com seus familiares. Esses dados contrariam assim o
senso comum de que a maioria das crianças encaminhadas para acolhimentos institucionais é órfã. Das crianças encontradas nas unidades de acolhimento institucional, apenas uma minoria, 10,7%, estava
judicialmente em condição para adoção14.
Além disso, apenas metade desses meninos e meninas
(54%) abrigados tinha processo judicial. A outra metade,
por certo, lá estava sem o conhecimento do judiciário, já
que muitas crianças e adolescentes foram encaminhadas
aos abrigos pelas próprias famílias (11,1%), pela polícia

14 Observados os dispostos nos artigos 166 e 169 do ECA, ressalvadas as hipóteses
previstas no Art.166, a adoção requer a destituição do poder familiar e implica no afastamento definitivo da criança e do adolescente de suas famílias de origem. Assim, para
não incorrer em injustiças, é da maior importância que essas famílias recebam apoio e
suporte necessários para sua reestruturação. Em muitos casos, a precipitação na deflagração de processos de destituição do poder familiar pode provocar injustiças com famílias que sequer receberam apoio e/ou tiveram tempo para reintegração de seus filhos. No
entanto, é fundamental chamar atenção para o fato de que o próprio Estatuto estabelece
que o abrigo é uma “medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição
para a colocação em família substituta”, não sendo aceitável a permanência indefinida de
crianças e adolescentes nas instituições sem qualquer perspectiva do efetivo exercício de
seu direito fundamental à convivência familiar, seja junto à sua família de origem, seja,
em caráter excepcional, junto a uma família substituta (valendo observar o disposto nos
artigos 90, incisos I, II e III, 92, incisos I, II e VIII e 101, par. único, do ECA).
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(5,5%), dentre outras instituições que, judicialmente, não
teriam tal prerrogativa. 15 (PNCFC, 2006, p.64)

Considerando esses encaminhamentos, vale ressaltar que o
tempo de permanência na unidade de acolhimento contraria o que
preconiza a legislação, pois metade das crianças e dos adolescentes
permanece nas instituições há mais de dois anos. Aproximadamente
20% delas estavam acolhidas há mais de dois anos, tempo considerado demasiadamente longo, sobretudo no que se refere ao caráter
de provisoriedade da medida de abrigo, conforme o parágrafo único
do ECA no art.101. “O abrigo é medida provisória e excepcional,
utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade”.
Além disso, constatou-se que, em todo território nacional, apenas metade das crianças e dos adolescentes acolhidos nas instituições tinha processo nas Varas de Justiça, o que leva a crer que provavelmente muitos abrigados poderiam estar nas instituições sem
conhecimento judicial.
As instituições que mais realizaram encaminhamentos das
crianças e adolescentes para os serviços de acolhimento institucional
foram os Conselhos Tutelares e as Varas da Infância. Outras instituições também se destacam no encaminhamento como: Ministério
Público e a própria família da criança ou adolescente acolhido.

15 Cumpre esclarecer que o ECA estabelece em seu Art. 93: “As entidades que mantenham programas de abrigo poderão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar
crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato até o segundo dia útil imediato.
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No que se refere às ações de incentivo à convivência das crianças e
dos adolescentes com suas famílias de origem, de acordo com as informações levantadas, a maioria (65,9%) dos programas promoveu formas
de visitas das crianças e adolescentes aos seus lares, e um percentual
menor (41,4%) permitiu visitas livres dos familiares nas unidades de
acolhimento. Somente 31,2% realizavam as duas ações conjuntamente.
Muito embora a maioria dos programas realizasse atividades
de apoio à reestruturação familiar, ressalta-se que 78,1% realizavam
visitas às famílias e 65,5% faziam o acompanhamento social. A minoria realizava reuniões ou grupos de discussão (34,5%) ou encaminhava famílias (31,6%) para inserção em programas de proteção
social. Somente 14,1% do total de abrigos pesquisados realizavam
todas as quatro ações de apoio à reestruturação familiar.
Quanto à convivência comunitária, o levantamento nacional
identificou que apenas 6,6% dos serviços de acolhimento institucional pesquisados utilizavam todos os serviços que estavam disponíveis na comunidade, tais como: instituições de educação infantil e do
ensino fundamental; profissionalização para adolescentes; assistência médica e odontológica; atividades culturais, esportivas e de lazer;
e assistência jurídica.

GT Nacional: em busca da garantia da
convivência familiar e comunitária
Criado em novembro de 2005, o Grupo de Trabalho Nacional
Pró-Convivência Familiar e Comunitária16 surge a partir de iniciativa
16 Para outras informações acessar o site http://www.gtnacionalpcfc.org.br
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do Fundo das Nações Unidas para Infância - UNICEF, com a cooperação técnica da Associação Brasileira Terra dos Homens. A partir de
2006 passou a contar com o apoio da Secretaria Especial dos Direitos
Humana - SEDH, do Instituto Camargo Corrêa e do Instituto C&A.
O GT Nacional reuniu representantes governamentais (estados e municípios) e não governamentais para a discussão e proposição de parâmetros nacionais para o atendimento em serviços de acolhimento
para crianças e adolescentes. De novembro de 2005 a julho de 2010,
o GT realizou 31 encontros com os seguintes objetivos: fortalecimento dos movimentos locais (municipais e estaduais) Pró-Convivência
Familiar e Comunitária; construção de parâmetros mínimos sobre
metodologia básica para programas de apoio sociofamiliar; Famílias
Acolhedoras; acolhimento Institucional; apoio socioeducativo em
meio aberto para crianças e adolescente com trajetória de rua, república e reordenamento institucional e fomento à implementação
de políticas públicas de direito à convivência familiar e comunitária.
Os encontros do GT se constituíram em um dia e meio de Seminário local e três dias de oficinas e foram realizados em locais alternados e com a mesma representação do grupo, diversificando apenas
os consultores e convidados. Os encontros propiciaram: aprofundamento técnico-teórico sobre as modalidades de atendimento previstas no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária - PNCFC e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS; construção de
parâmetros mínimos sobre estas modalidades; e, o fortalecimento da
identidade do Grupo e das suas relações interinstitucionais.
O GT Nacional realizou encontros que resultaram em uma fundamentação de experiências exitosas desenvolvidas nos encontros dos
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grupos de várias regiões do Brasil. Esses encontros serviram de subsídio
para a implementação do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária aprovado ineditamente por dois Conselhos de Direitos: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS em dezembro de 2006.

Plano Nacional de Garantia da Convivência
Familiar e Comunitária: marco nacional no
referenciamento de políticas públicas
O Plano Nacional foi o resultado do processo participativo e
elaboração conjunta, envolvendo representantes de todos os poderes
e esferas de governo, da sociedade civil organizada e de organismos
internacionais, os quais compuseram a Comissão Intersetorial que
elaborou os subsídios apresentados ao Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CONANDA e ao Conselho Nacional de Assistência - CNAS.
O Plano Nacional está fundamentado nas seguintes diretrizes:
- Centralidade da família nas políticas públicas;
- Primazia da responsabilidade do Estado no fomento de políticas integradas de apoio à família;
- Reconhecimento das competências da família na sua organização interna e na superação de suas dificuldades;
- Respeito à diversidade étnico-cultural, à identidade e orientação sexuais, à eqüidade de gênero e às particularidades das
condições físicas, sensoriais e mentais;
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- Fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente e
do jovem adulto na elaboração do seu projeto de vida;
- Garantia dos princípios de excepcionalidade e provisoriedade dos Programas de Famílias Acolhedoras e de Acolhimento Institucional de crianças e de adolescentes;
- Reordenamento dos programas de Acolhimento Institucional;
- Adoção centrada no interesse da criança e do adolescente;
- Controle social das políticas públicas;
Os fundamentos, estratégias e objetivos do Plano estão centrados nas crianças e adolescentes ao direito a convivência familiar e
comunitária, através da prevenção ao rompimento dos seus vínculos, na qualificação do atendimento dos serviços de acolhimento e
no investimento para o retorno ao convívio com a família de origem.
Esgotadas as possibilidades para o fortalecimento deste vínculo, poderão ser encaminhadas para família substituta.

Censo de Abrigos: contribuição de Minas para o
debate nacional
A Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Criança e Adolescente - CEPCAD da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
- SEDESE, solicitou, em 2008, à Fundação João Pinheiro, uma pesquisa objetivando a identificação das instituições que prestam algum
tipo de acolhimento institucional para crianças e adolescentes com
até 18 anos incompletos, levantando dados fundamentais sobre as
crianças abrigadas e suas famílias.
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A pesquisa “Diagnóstico das Instituições de acolhimento para
crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais” (FJP, 2009) teve
início em 2008 e foi concluída em 2009. O levantamento dos dados
realizados pela Fundação João Pinheiro serviu também para dar subsídios ao Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.
Foram pesquisadas todas as unidades de acolhimento institucional até então reconhecidas pelos municípios do Estado de Minas
Gerais no ano de 2008, perfazendo um total de 355, que abrigavam
um total de 4.731 crianças e adolescentes. Posteriormente, a partir do
Programa de Volta Para Casa, coordenado pela SEDESE e executado
pela associação Casa Novella, novas unidades foram encontradas.
De acordo com a Fundação João Pinheiro - FJP (2009, op.cit.),
os serviços de acolhimento institucional estão distribuídos por Diretorias Regionais da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado
de Minas Gerais - SEDESE e revela que a grande concentração está na
região da Grande Belo Horizonte, com 100 organizações, sendo 61
localizadas no município de Belo Horizonte. Os menores índices de
unidades de acolhimento estão localizados nas Regionais Almenara
e Salinas, com números de três e cinco instituições respectivamente.
As modalidades de serviços e acolhimento institucional que foram identificadas pela pesquisa situam-se em:
Há maior freqüência de instituições classificadas como
Abrigo Institucional (55,90%), seguidas por Casas-Lares (26,60%) e Casas Transitórias ou de Passagem
(13,80%). As instituições menos frequentes são as classificadas como Aldeia (1,70%), Albergue e República/
Pensionato (0,60% cada uma). (PECFC, 2009, p.56)
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Em relação à orientação religiosa,
no universo pesquisado, 53% dos abrigos não apresentavam orientação religiosa e 45,2% estavam
vinculados a uma religião. Como descrito na Tabela 5, há 88 instituições vinculadas à religião católica (25,2%), 46 Evangélicas (13,2%) e 20 Espíritas (5,7%). Outras orientações somam 04 abrigos
(1,1%). (PECFC, 2009, p.58)

A pesquisa também revelou que entre os principais motivos para o abrigamento das crianças estão
negligência (18,45%); “maus-tratos/violência doméstica/agressão física” (15,51%); “abandono” (14,31%);
“alcoolismo” (9,36%); “pobreza ou vivência/situação/
trajetória de rua da família e/ou criança (7,72%)”;
“abuso/suspeita/tentativa de violência sexual ou prostituição infantil” (5,10%); “situação de risco/vulnerabilidade social, física, psicológica, moral, habitacional;
ameaça à vida do menor de idade” (4,94%); “uso/tráfico de drogas por parte dos pais” (4,26%); “ausência de
um ou ambos os genitores por falecimento/prisão/desaparecimento/internação hospitalar ou psiquiátrica”
(2,73%). Um percentual de 10,53% refere-se a “outros
motivos”. (PECFC, 2009, p.60)
Vale ressaltar que o abrigamento pode ser resultado de um ou mais
motivos, pois os mesmos se constituem ora como causas ou como efeitos.
Em relação à capacidade para acolhimento de crianças e
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adolescentes no Estado de Minas Gerais na data de referência da pesquisa, a mesma foi de 7.904 vagas. Essa capacidade de atendimento
gera um número de 3.264 vagas ociosas, se comparado ao total de
acolhidos nas unidades, portanto conclui-se que a taxa de ocupação
nos acolhimentos institucionais gira em torno de 58,7%. Essa ociosidade não quer dizer que apenas 7.904 crianças e adolescentes foi
acolhido, viso que há uma rotatividade muito grande no tempo de
ocupação das instituições, pois em 2007 foram acolhidos em Minas
Gerais, pelo menos, 10.437 crianças e adolescentes.
Quanto ao acolhimento em situações especiais, a pesquisa revela o número de instituições que afirmaram acolher crianças e adolescentes nessas situações, conforme especificado a seguir: com vivência
de rua: 221 unidades (63,32%), com deficiência mental: 207 unidades (59,9%), com deficiência auditiva: 153 unidades (43,84%), com
deficiência visual: 148 (42,41%), com deficiência física múltipla: 147
(42,12%), portadores de HIV: 138 (39,54%), adolescentes grávidas:
112 (32,09%), com dependência química: 100 (28,65%), adolescentes com filhos: 91(26,07%), outros motivos: 37 (10,60%). Dos 1354
abrigos que afirmaram acolher crianças e adolescentes em situações
especiais, apenas 360 abrigos possuíam, de fato, crianças nessa situação, o que revela uma incoerência entre o informado e a realidade do
atendimento. Essa situação contribui para a implantação de políticas
públicas que não atendem de forma correta as demandas sociais.
No que se refere às unidades de acolhimento com atendimentos
regionalizados, ou seja, aquelas que aceitam crianças ou adolescentes de outros municípios, a pesquisa realizada em 349 instituições17

17 Dados da pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, em 2009.
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apresentou os seguintes dados: instituições que recebem crianças de
outros municípios (66,2%), instituições que não recebem (33,5%) e
0,3% não sabem informar sobre esse assunto.
Sobre a cobertura no sistema de abrigamento, mais da metade
dos municípios e a maioria dos serviços de acolhimento, 80,2%, não
possuem convênio com outros municípios para o encaminhamento
de crianças e adolescentes. A situação em relação à dificuldade para
distribuição de vagas no Estado foi sinalizada. Das 63 unidades de
acolhimento que firmaram convênio com outros municípios, 44, ou
seja, 69,8% estabeleceram convênios formais e 15 unidades, correspondendo a 23,8%, contavam com parcerias informais. As demais
não tinham essa informação.
No que se refere à existência de uma sistematização metodológica de trabalho, pôde-se constatar que 73 instituições, 20,9%, do total,
afirmaram possuir uma metodologia e que essa é do conhecimento
de todos os profissionais da instituição. Somando-se as unidades que
possuem alguma metodologia mesmo que não seja do conhecimento de todos, o número chega a 106, representando 30,4% do total.
No entanto, a maior parte das 235 unidades não possui metodologia
estruturada para o atendimento, um total de 67,3%. As demais não
tinham essa informação. “Considerando a metodologia como pilar
fundamental para a ação organizada de seus técnicos e funcionários,
os dados revelaram um baixo índice na profissionalização das atividades realizadas nas unidades”. (PECFC, 2009, p.65)
No que diz respeito à realização de alguma ação de apoio a jovens em processo de desligamento, ou seja, ao fortalecimento e investimento em ações para a autonomia dos adolescentes, mais da
metade das instituições, 194 unidades (55,6%) asseguraram algum
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tipo de apoio, enquanto 133 unidades (38,1%) afirmam não realizar
tais ações. As demais, 6,3% não sabem ou declararam não ter essa informação. As ações realizadas concentram-se com maior percentual
no acompanhamento social (22,4%), visitas domiciliares (21,8%),
apoio através de doações (16%), apoio psicológico (14,1%) e encaminhamento para empregos (10,3%). As outras ações somam 15,1%
e estão entre elas: qualificação profissional, apoio financeiro e outro,
e 0,2% não soube informar.
Em relação aos tipos de serviços oferecidos pelas instituições,
o mais frequente é o de assistência odontológica,
com 339 ocorrências e, em segundo lugar, a assistência médica, que conta com 337. As instituições
foram separadas com base em 3 tipos de ofertas possíveis de serviços: interna (no espaço da instituição);
externa (em espaços externos à instituição); ou combinada (dentro e fora do abrigo). A “oferta interna”
mais frequente foi o reforço escolar, com 190 ocorrências. Na oferta externa, houve 296 ocorrências de
assistência odontológica. Atividades culturais (96
ocorrências) respondem pelo tipo de serviço mais
ofertado de modo misto (interno e externo). (PECFC, 2009, p. 69)

Vale ressaltar que as instituições também oferecem, de forma
interna, externa ou combinada, os seguintes serviços: atendimento
psicológico, atividades esportivas, orientação sexual, assistência jurídica, cursos profissionalizantes, encaminhamento para o trabalho
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e grupos de ajuda mútua, inserção em programas de trabalho protegido e outros.
Sobre as informações relativas às crianças e adolescentes abrigados e suas famílias18, constata-se que
Em novembro de 2008, havia, em Minas Gerais,
aproximadamente 4.731 crianças em 355 unidades
de acolhimento institucional. O número dos que
ficaram abrigados, pelo menos por uma noite, ao
longo do ano de 2007, era estimado em no mínimo
10.437 crianças e adolescentes. Observou-se, ainda,
que a proporção de crianças e adolescentes do sexo
masculino era aproximadamente 3% maior do que a
do sexo feminino. (PECFC, 2009, p.69)
Do total de 311 crianças e adolescentes abrigados19, 19,7% encontravam-se na faixa etária de até 04 anos de idade, 27% estavam
entre os cinco e os nove anos. O maior percentual fazia parte do
grupo entre 09 e 10 anos de idade, somando um total de 38%. Adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos representavam 14,4% desse
total. Ressalta-se que em alguns abrigos ainda existiam adolescentes
com mais de 18 anos que permaneciam nas instituições, o que contraria as orientações técnicas para os serviços de acolhimento para
crianças e adolescentes20.

18 Dados da pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, em 2009.
19 Dados do Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, no
Estado de Minas Gerais, em 2009.
20 Caderno de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
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No que tange ao tempo de abrigamento, a pesquisa (FJP, 2009)
apontava que 49,2% das crianças e adolescentes permaneciam menos de um ano institucionalizados, 17,7% permaneciam há pelo
menos um ano, 9,3% permaneciam há pelo menos dois anos; 30,7%
permaneciam mais de três anos, e um percentual de 2% permaneciam mais de onze anos.
Investigou-se também a composição das famílias de referência
do total de 4.731 crianças e adolescentes acolhidos, independentemente se possuíam vínculo ou não com a família. Arranjos familiares encontrados com maior frequência entre os acolhidos eram
compostos por: pai, mãe e irmãos perfazendo um total de 42,4%;
por madrasta e/ou padrasto e irmãos num total de 26,02%; por famílias monoparentais femininas e irmãos e famílias monoparentais
masculinas e irmãos, totalizando 11,31% e 5,18%, respectivamente.
As demais composições, avós, tios, irmãos e órfãos, somam 3,94%.
Índice significativo de 11,16% refere-se à quantidade de crianças e
adolescentes cujas composições familiares não eram conhecidas.
Estudos sobre o acolhimento institucional mostram
que as famílias de crianças e adolescentes abrigados geralmente não possuem rede familiar extensa ou redes
sociais de apoio na comunidade. São famílias predominantemente chefiadas por mulheres e com história marcada pela exclusão social, migração e ruptura de vínculos
afetivos. Vivências de “desenraizamento familiar e social”
associam-se à falta de um grupo familiar extenso e de

Fome, em 2009.
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vínculos significativos aos quais a família possa recorrer
para encontrar apoio no cuidado e proteção à criança e
ao adolescente. Para estas famílias, em especial, o acesso a
uma rede de serviços potencializada e integrada torna-se
fundamental para a superação de suas vulnerabilidades.
(PECFC, 2009, p.73)

O quadro acima demonstra a urgência na implantação de políticas públicas direcionadas ao fortalecimento e resgate dos vínculos
familiares e comunitários, colocando a família como centro de formação de identidades individuais e coletivas.

Plano Estadual: referenciamento para os
municípios mineiros na organização de uma
política de garantia da convivência familiar e
comunitária
O Estado de Minas estruturou o Plano Estadual a partir da iniciativa do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais - CEDCA e do Conselho Estadual
de Assistência Social - CEAS, fundamentado pelo Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária. O Plano Estadual foi elaborado
pelo Grupo de Trabalho Mineiro Pró-convivência Familiar e Comunitária, instituído em 2007, sendo coordenado pelo CEDCA, com o
apoio do CEAS e da SEDESE, o mesmo tem por objetivos fomentar
a implantação de políticas públicas que favoreçam o direito à convivência familiar e comunitária na ótica da proteção integral; fortalecer
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a discussão, em âmbito estadual, do direito à convivência familiar e
comunitária e fomentar a implementação do Plano Estadual.
O grupo de trabalho mineiro manteve a articulação com o GT
Nacional Pró - Convivência Familiar e Comunitária e buscou incorporar e adequar as suas contribuições à realidade de Minas Gerais,
com ampla participação de setores e entidades que trabalham com a
infância, a adolescência e as famílias. O Plano possibilitou também,
juntamente com a pesquisa da Fundação João Pinheiro, o reordenamento dos serviços de Acolhimento Institucional no Estado de
Minas Gerais.

Acolhimento Institucional e Familiar: novas
diretrizes e princípios para a organização de
serviços
O acolhimento de crianças e adolescentes pode ser ofertado por
meio dos serviços especificados como: Acolhimento Institucional21
e Acolhimento Familiar. O primeiro pode-se se dar em Abrigos Institucionais, Casas-Lares e Casas de Passagem, e o segundo em Família Acolhedora22.
21 “Abrigo Institucional” é o termo usado no Plano Nacional e nas orientações técnicas do CONANDA e CNAS (2008, op. cit.). Na tipificação dos serviços socioassistenciais, ainda em consulta pública, o MDS (2009, op. cit.) utiliza o termo “Serviço
de Acolhimento” e em seguida especifica as entidades de acolhimento como Abrigo
Institucional Público, Casa Lar Pública e Casa de Passagem Pública, enfatizando o
caráter público dos serviços no âmbito do SUAS.
22 O termo Acolhimento Familiar consta na Lei 12.010/09 e nas Orientações Técnicas do CONANDA e CNAS (2008, op. cit.) como modalidade de acolhimento. No
âmbito do SUAS, essa modalidade é organizada e apresentada como serviço e recebe
o nome de Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (MDS, 2009, op. cit.).
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Neste Plano, quando se referir a modalidades de acolhimento
usar-se-ão os termos Acolhimento Institucional e Acolhimento Familiar; e quando se referir aos serviços organizados no âmbito da proteção social especial, usar-se-ão os termos Serviço de Acolhimento
Institucional23 e Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora24.
Para determinar a modalidade que melhor atenderá determinada criança ou adolescente, há que se considerar:
sua idade; histórico de vida; aspectos culturais; motivos
do acolhimento; situação familiar; previsão do menor
tempo necessário para viabilizar soluções de caráter permanente (reintegração familiar ou adoção); condições
emocionais e de desenvolvimento, bem como condições
específicas que precisem ser observadas (crianças e adolescentes com diferentes graus de deficiência, crianças e
adolescentes que estejam em processo de saída da rua,
com histórico de uso, abuso ou dependência de álcool
ou outras drogas, com vínculos de parentesco - irmãos,
primos, etc.), dentre outras. O órgão gestor da Política de
Assistência Social, em parceria com demais atores da rede
local e do Sistema de Garantia de Direitos, deve desenvolver estratégias para o aprimoramento constante do atendimento. A implantação de serviços deve basear-se em
um diagnóstico local que busque identificar a existência

23 Acolhimento realizado em Abrigos Institucionais e Casas-Lares.
24 As definições dos termos Acolhimento Institucional, Acolhimento Familiar, Serviço de Acolhimento, Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e Famílias
Acolhedoras encontram-se no Glossário ao final deste Plano.
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ou não de demanda por tais serviços no município e
quais modalidades de serviço são mais adequados para
seu atendimento. (PECFC, 2009, p.41)

A seguir serão explicitadas algumas modalidades de atendimento, conforme orientações do Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária25.

Acolhimento Institucional
No Plano Nacional adotou-se o termo Acolhimento Institucional para designar o acolhimento em entidades, definidas no Art.
90, Inciso IV do ECA, como aquelas que atendem crianças e adolescentes que se encontram sob medida protetiva de abrigo, aplicadas
nas situações dispostas no Art. 98. Segundo o Art. 101, Parágrafo
Único, o abrigo é medida provisória e excepcional, não implicando
privação de liberdade. O Acolhimento Institucional para crianças e
adolescentes pode ser oferecido em diferentes modalidades, como:
Abrigo Institucional para pequenos grupos, Casa-Lar e Casa de Passagem. Em qualquer uma dessas formas de equipamento, o número
de crianças e/ou adolescentes não deve exceder 20 (vinte).
O Abrigo Institucional é um serviço que oferece acolhimento,
cuidado e espaço de desenvolvimento para grupos de crianças e adolescentes em situação de abandono ou cujas famílias ou responsáveis
25 O texto encontra-se nas páginas 41 a 44 do Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 2009.
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encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua
função de cuidado e proteção. Oferece atendimento especializado e
condições institucionais para o acolhimento em padrões de dignidade, funcionando como moradia provisória até que seja viabilizado o
retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para família substituta. Não deve exceder o número de 20
crianças e adolescentes abrigados por unidade. Deve estar inserido
na comunidade, em áreas residenciais, oferecer ambiente acolhedor e ter aspecto semelhante ao de uma residência, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico,
da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos. O
atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos
e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização
dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local.
A Casa-Lar é uma modalidade de serviço de acolhimento oferecido em unidades residenciais, nas quais pelo menos uma pessoa,
ou um casal, trabalha como cuidador (a) / educador (a) residente
- em uma casa que não é a sua - prestando cuidados a um grupo de
crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo até que seja
viabilizado o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade,
o encaminhamento para família substituta. Esse tipo de atendimento
visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e de interação social com as pessoas da comunidade. Com estrutura de uma
residência privada, deve receber supervisão técnica, localizar-se em
áreas residenciais da cidade e seguir o padrão socioeconômico da comunidade onde estiverem inseridas sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da comunidade
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de origem das crianças e adolescentes atendidos. Dá-se o nome de
Aldeia a um Conjunto de Casas-Lares dispostas em um mesmo terreno que compartilham de mesma estrutura técnico-administrativa.
O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre o (a) cuidador (a) / educador (a) residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de
favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como
a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade
local, devendo atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e
do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento
dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento de oportunidades
para a (re) inserção na família de origem ou substituta.
A principal diferença entre esta modalidade de atendimento e o
Abrigo Institucional, além do menor número de crianças e adolescentes atendidos por equipamento, está na presença do (a) cuidador (a)/
educador(a) residente - pessoa ou casal que reside na casa-lar juntamente
com as crianças/adolescentes atendidos, sendo responsável pelos cuidados
prestados às crianças/adolescentes e pela organização da rotina da casa. O
número máximo deve ser de 10 crianças e adolescentes por equipamento.
Todas as entidades que desenvolvem programas de abrigo devem prestar plena assistência à criança e ao adolescente, ofertando-lhes acolhida, cuidado e espaço para socialização e desenvolvimento. Destaca-se que, de acordo com o Art. 92 do ECA, devem adotar
os seguintes princípios:
I.

preservação dos vínculos familiares;

II.

integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem;
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III. atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV. desenvolvimento de atividades em regime de coeducação;
V.

não desmembramento de grupos de irmãos;

VI. evitar, sempre que possível, a transferência para outras
entidades de crianças e adolescentes abrigados;
VII. participação na vida da comunidade local;
VIII. preparação gradativa para o desligamento;
IX. participação de pessoas da comunidade no processo educativo.
As entidades que desenvolvem programas de abrigo devem registrar-se e inscrever seus programas junto aos Conselhos Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Assistência Social e,
para que essa inscrição seja deferida, devem cumprir uma série de recomendações do ECA e de normativas da Política Nacional de Assistência Social - PNAS acerca de suas atividades e instalações. Em conformidade com o Artigo 92, Parágrafo Único, “o dirigente da entidade
de abrigo é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito”.
Tais serviços devem:
- Estar localizados em áreas residenciais sem distanciar-se excessivamente, geograficamente, da realidade de origem das
crianças e adolescentes acolhidos;
- Promover a preservação do vínculo e do contato da criança
e do adolescente com a sua família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
- Manter permanente comunicação com a Justiça da Infância e
da Juventude, informando à autoridade judiciária sobre a situação das crianças e adolescentes atendidos e de suas famílias;
- Trabalhar pela organização de um ambiente favorável
ao desenvolvimento da criança e do adolescente e pelo
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estabelecimento de uma relação afetiva e estável com o cuidador/educador. Para tanto, o atendimento deverá ser oferecido em pequenos grupos, garantindo espaços privados
para a guarda de objetos pessoais e, ainda, registros, inclusive fotográficos, sobre a história de vida e desenvolvimento
de cada criança e cada adolescente;
Atender crianças e adolescentes com deficiência de forma integrada às demais crianças e adolescentes, observando as normas de acessibilidade e capacitando seu corpo de funcionários
para o atendimento adequado às suas demandas específicas;
Atender ambos os sexos e diferentes idades de crianças e adolescentes, a fim de preservar o vínculo entre grupo de irmãos;
Propiciar a convivência comunitária por meio do convívio
com o contexto local e da utilização dos serviços disponíveis
na rede para o atendimento das demandas de saúde, lazer,
educação, dentre outras, evitando o isolamento social;
Preparar gradativamente a criança e o adolescente para o
processo de desligamento, nos casos de reintegração à família de origem ou de encaminhamento para adoção;
Fortalecer o desenvolvimento da autonomia e a inclusão do
adolescente em programas de qualificação profissional, bem
como a sua inserção no mercado de trabalho, como aprendiz
ou trabalhador - observadas as devidas limitações e determinações da lei nesse sentido - visando à preparação gradativa
para o seu desligamento quando atingida a maioridade. Sempre que possível, ainda, o abrigo deve manter parceria com
Serviço de Acolhimento em Repúblicas, utilizáveis como
transição para a aquisição de autonomia e independência e
destinadas àqueles que atingem a maioridade no abrigo.

Acolhimento Familiar
O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que foi objeto de atenção da Lei 12.010, de 2009, é de caráter provisório, para
crianças e adolescentes afastados da família de origem mediante medida protetiva, na residência de famílias, nomeadas como famílias
acolhedoras.
As “famílias acolhedoras” devem atuar como voluntárias, não
sendo recomendada a remuneração pelos seus serviços. O acolhimento deve ocorrer paralelamente ao trabalho com a família de origem,
com vistas à reintegração familiar ou, na sua total impossibilidade,
encaminhamento para adoção. Assim, não deve ser confundido com
adoção ou forma que conduza à adoção. É uma modalidade de acolhimento diferenciada, que não se enquadra no conceito de abrigo em
entidade, nem no de colocação em família substituta, no sentido estrito, porém podendo ser entendido como regime de colocação familiar
preconizado no artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Para atender as necessidades das crianças/adolescentes acolhidos, deverá ser viabilizado auxílio material para as famílias acolhedoras na forma de gêneros alimentícios, vestimentas, material escolar, remédios, etc., ou de subsídio financeiro - de acordo com Lei
ou parâmetros locais que o regulamentem. No caso da opção por
subsídio financeiro, o mesmo não deve ter caráter remuneratório, e
seu uso deverá ser centrado em suprir os gastos decorrentes da manutenção da criança/adolescente.
Dentro da sistemática jurídica, este tipo de acolhimento possui
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como pressuposto um mandato formal - o termo de guarda provisória
expedido para a família acolhedora, fixada judicialmente e requerida
pelo programa de atendimento ao Juízo, mediante prévio cadastro
e habilitação pela equipe técnica do serviço. A guarda será deferida
para a família indicada pelo serviço e terá sempre caráter provisório.
Ressalta-se que a manutenção da guarda deve estar vinculada
à permanência da família acolhedora no serviço ou programa. Cada
família acolhedora deverá acolher uma criança/adolescente por vez,
exceto quando se tratar de grupo de irmãos, quando esse número
poderá ser ampliado.
O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora deve contemplar26:
- Mobilização, cadastramento, seleção, capacitação, acompanhamento e supervisão das famílias participantes por uma
equipe multiprofissional;
- Acompanhamento psicossocial das famílias de origem, buscando criar condições para a reintegração familiar;
- Articulação com a rede serviços, com a Justiça da Infância e
da Juventude e com os demais atores do Sistema de Garantia
de Direitos;
- Cuidado individualizado da criança ou do adolescente;
- Preservação do vínculo e do contato da criança e do adolescente com a sua família de origem, salvo determinação
judicial em contrário;
- Fortalecimento dos vínculos comunitários da criança e do

26 Caderno de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, em 2009.
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adolescente, favorecendo o contato com a comunidade e a
utilização da rede de serviços disponíveis;
- Preservação da história da criança ou do adolescente, contando com registros e fotografias organizados, inclusive pela
família acolhedora;
- Preparação da criança e do adolescente para o desligamento e, sempre que possível, o retorno à família de origem,
bem como preparação da família de origem para receber a
criança/adolescente;
- Permanente comunicação com a Justiça da Infância e da Juventude, informando à autoridade judiciária sobre a situação das crianças e adolescentes atendidos e de suas famílias.
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Diretrizes
O Plano Municipal segue as mesmas diretrizes estabelecidas no
Plano Nacional e Estadual, a fim de prezar pela mudança de paradigma do atendimento à criança e ao adolescente e efetivação do seu
direito à convivência familiar e comunitária, descritas a seguir27:

Primazia da responsabilidade do Município
na proteção, promoção e defesa do direito de
crianças e adolescentes à convivência familiar
e comunitária
Em relação ao princípio da prioridade absoluta à garantia dos
direitos da criança e do adolescente, o município deve se responsabilizar por oferecer serviços adequados e suficientes à prevenção e
superação das situações de violação de direitos, possibilitando o fortalecimento dos vínculos familiares e sócio-comunitários. O apoio
às famílias e seus membros deve ser concretizado na articulação

27 O texto encontra-se nas páginas 77 a 81 do Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 2009.

eficiente da rede de atendimento das diferentes políticas públicas,
garantindo o acesso a serviços de educação, de saúde, de geração de
trabalho e renda, de cultura, de esporte, de assistência social, dentre
outros.
Nas situações de risco e enfraquecimento dos vínculos familiares, as estratégias de atendimento deverão favorecer a reconstrução
das relações no grupo familiar e a elaboração de novas referências.
Estas estratégias visam potencializar a família para o exercício de
suas funções de proteção e socialização e o desenvolvimento de sua
autonomia, incluindo as ações que possam levar à constituição de
novos vínculos familiares e comunitários em caso de ruptura dos
vínculos originais. Apoio adequado deve ser garantido, ainda, às
famílias em situação de vulnerabilidades específicas - com pessoas
com deficiência, com necessidades específicas de saúde (como por
exemplo, com pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS, com
doenças crônicas, transtorno mental, uso, abuso ou dependência de
álcool e outras drogas), com restrita rede social de apoio, em situação
de desemprego, pobreza ou miséria e que vivem em contextos de
extrema violência, dentre outras.
Para garantir a qualidade das políticas de apoio às famílias, o
município - articulado com Governo Federal e Estadual - tem a responsabilidade de capacitar seus agentes e de fiscalizar, monitorar e
avaliar esses serviços.
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Centralidade da família nas políticas públicas
O direito das crianças e adolescentes à convivência familiar e
comunitária está relacionado à inclusão social de suas famílias. O
reconhecimento da importância da família no contexto da vida social está explícito no artigo 226 da Constituição Federal do Brasil, na
Convenção sobre os Direitos da Criança, no Estatuto da Criança e do
Adolescente, na Lei Orgânica da Assistência Social e na Declaração
dos Direitos Humanos.
A família é compreendida como um grupo de pessoas com laços de consangüinidade de aliança, de afinidade, de afetividade ou de
solidariedade, cujos vínculos circunscrevem obrigações recíprocas,
organizadas em torno de relações de geração e de gênero. Arranjos
familiares diversos devem ser respeitados e reconhecidos como potencialmente capazes de realizar as funções de proteção e de socialização de suas crianças e adolescentes.
Sendo assim, “a família, independente de seu formato, é a mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade e geradora de
modalidades comunitárias de vida” (PNAS, 2004). Diante de situações de risco social e vulnerabilidades vividas pelas famílias brasileiras, principalmente por pressões geradas pelos processos de exclusão
social e cultural, precisam ser apoiadas pelo Estado e pela sociedade
para que possam cumprir suas responsabilidades. Esse apoio visa à
superação de vulnerabilidades e riscos vividos por cada família, favorecendo e ampliando os recursos socioculturais, materiais, simbólicos e afetivos que contribuem para o fortalecimento desses vínculos. A centralidade da família no âmbito das políticas públicas se

102

constitui em importante mecanismo para a efetiva garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária.

Reconhecimento das competências da família na
sua organização interna e na superação de suas
dificuldades
As políticas especiais para promoção, proteção e defesa do
direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária devem reconhecer a família como um grupo social
capaz de se organizar e se reorganizar dentro de seu contexto
e a partir de suas demandas e necessidades, bem como rever e
reconstruir seus vínculos ameaçados, a partir do apoio recebido das políticas sociais.
É fundamental potencializar as competências da família
para o enfrentamento de situações de vulnerabilidade, como
a presença de um filho com deficiência, transtorno mental e/
ou outros agravos. O foco deve ser o empoderamento e o protagonismo das famílias, a autonomia e a vida independente da
pessoa com deficiência e, finalmente, a superação do mito de
que o atendimento especializado em instituições de abrigo e
reabilitação é superior ao cuidado que a própria família pode
ofertar, quando devidamente apoiada pelas políticas públicas.
Reconhecendo a complexidade desse processo, é preciso escutar e respeitar as famílias, seus valores e crenças, criando com
elas soluções que possam ser adequadas ao contexto, coerentes com os direitos dos seus membros e consistentes com as
políticas sociais. É preciso reconhecer que a família apresenta
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capacidade de criar soluções para seus problemas, em sua relação com a sociedade e em sua rede de relações internas e de
rever e reconstruir seus vínculos ameaçados a partir do apoio
recebido das políticas sociais.

Respeito à diversidade étnico-cultural, à
identidade e orientação sexuais, à equidade
de gênero e às particularidades das condições
físicas, sensoriais e mentais
O apoio às famílias deve se pautar pelo respeito à diversidade
dos arranjos familiares, às diferenças étnico-raciais e socioculturais,
bem como à equidade de gênero, de acordo com a Constituição Federal. A defesa dos direitos de cidadania deve ter cunho universalista, considerando todos os atores sociais envolvidos no complexo
das relações familiares e sociais e tendo impacto emancipatório nas
desigualdades sociais.
Associado à reflexão das famílias sobre suas bases culturais, ao
combate aos estigmas sociais, à promoção dos direitos humanos e
ao incentivo aos laços de solidariedade social, o respeito à diversidade deve estar em consonância com uma ética capaz de ir além de
padrões culturais arraigados que violam direitos, incentivando mudanças nesse sentido e a construção participativa de novas práticas.
Nesse sentido, o Município deve dedicar atenção especial e
assegurar que crianças e adolescentes de comunidades e povos tradicionais, como as comunidades remanescentes de quilombos e
os povos indígenas, recebam apoio e atendimento culturalmente
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fundamentados, e que os profissionais e operadores do direito tenham o devido preparo para lidar com as suas peculiaridades. Da
mesma forma, deve ser dada atenção especial às crianças e aos adolescentes com necessidades específicas, como àqueles com deficiência, transtorno mental e/ou outros agravos, vivendo e convivendo
com o HIV/AIDS, dentre outras situações. Finalmente, todas as
ações abrangidas nesse Plano devem observar o princípio da não-discriminação e levar em conta as perspectivas de orientação sexual
e de gênero.

Fortalecimento da autonomia da criança, do
adolescente e do jovem adulto na elaboração
do seu projeto de vida
Sendo a criança e o adolescente sujeitos de direitos, é necessário
reconhecer suas habilidades, competências, interesses e necessidades
específicas, ouvindo-os e incentivando-os, inclusive por meio de espaços de participação nas políticas públicas - à busca compartilhada
de soluções para as questões que lhes são próprias. Nesse sentido, é
importante que, nos serviços de acolhimento, sejam proporcionados
espaços para a participação coletiva de crianças e adolescentes na
busca conjunta de alternativas de melhoria do atendimento, contribuindo, assim, para que sejam sujeitos ativos nesse processo.
Atenção especial deve ser dada aos adolescentes no serviço de
Acolhimento Institucional, sobretudo, àqueles cujas possibilidades
de reintegração à família de origem foram esgotadas e que têm reduzidas possibilidades de colocação em família substituta, face às
dificuldades de se encontrar famílias para os mesmos. O atendimento, nestes casos, deve perseverar no apoio ao fortalecimento dos
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vínculos comunitários, na qualificação profissional e na construção
do projeto de vida, bem como estar fundamentado em metodologia
participativa que favoreça o exercício de seu protagonismo.
Os espaços públicos frequentados por crianças e adolescentes e
as instâncias de formulação de políticas públicas constituem importantes instrumentos para o exercício dos direitos de cidadania, sob a
perspectiva tanto de incentivar a criatividade no campo das ciências,
das artes, da cultura e dos esportes quanto na formação de lideranças
infanto-juvenis.

Garantia dos princípios de excepcionalidade
e provisoriedade dos Serviços de Acolhimento
Institucional e de Acolhimento em Família
Acolhedora
Toda medida de proteção que indique o afastamento da criança
e do adolescente de seu contexto familiar, podendo ocasionar suspensão temporária ou ruptura dos vínculos atuais, deve ser uma medida rara, excepcional. Apenas em casos onde a situação de risco e
de desproteção afeta a integridade do desenvolvimento da criança e
do adolescente é que se deve pensar no seu afastamento da família
de origem.
A decisão sobre a separação é de grande responsabilidade e
deve estar baseada em uma recomendação técnica, a partir de um
estudo diagnóstico, caso a caso, realizado por equipe interdisciplinar, com a devida fundamentação teórica do desenvolvimento infantil, etapas do ciclo de vida individual e familiar, teoria dos vínculos
e estratégias de sobrevivência de famílias em situação de extrema
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vulnerabilidade. A realização deste estudo diagnóstico deve ser realizada em estreita articulação com a Justiça da Infância e da Juventude
e o Ministério Público, de forma a subsidiar tal decisão.
A análise da situação evita danos ao desenvolvimento da criança e do adolescente causados por separações bruscas, longas e desnecessárias e deve considerar a qualidade das relações familiares e a
atitude proativa de seus membros para a reconstrução das mesmas.
Quando necessário o afastamento, todos os esforços devem
ser realizados no sentido de reintegrar a criança ou adolescente ao
convívio da família de origem, garantindo, assim, a provisoriedade
de tal afastamento. A decisão pela destituição do poder familiar só
deve ocorrer após um investimento eficiente na busca de recursos na
família de origem, nuclear ou extensa, com acompanhamento profissional sistemático e aprofundado de cada caso, que considere o
tempo de afastamento, a idade da criança e do adolescente e a qualidade das relações.
É importante destacar que a situação de pobreza não constitui
motivo suficiente para o afastamento do convívio familiar e institucionalização da criança e do adolescente - Art. 23 do ECA - nem a
presença de uma deficiência, transtorno mental ou outros agravos.
Nas situações de pobreza, conforme previsto na legislação, a família deverá obrigatoriamente ser inserida em programas sociais de
auxílio. Nos demais casos aqui destacados, os atendimentos necessários devem ser oferecidos o mais próximo possível da residência,
em caráter ambulatorial, ou até mesmo no próprio domicílio, contribuindo, assim, para a preservação e fortalecimento dos vínculos
familiares.
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Reordenamento do Serviço de Acolhimento
Institucional de acordo com o ECA e a Lei 12.010,
de 2009
O reordenamento institucional se constitui em um novo paradigma na política social que deve ser incorporado por toda a rede de
atendimento do país. Reordenar o atendimento significa reorientar
as redes públicas e privadas que historicamente praticaram o regime
de acolhimento institucional para se alinharem à mudança de paradigma proposto. Este novo paradigma elege a família como a unidade básica da ação social e não mais concebe a criança e o adolescente
isolados de seu contexto familiar e comunitário.
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Assistência Social e órgãos financiadores podem sugerir
adequações tanto nos estatutos quanto nos projetos pedagógicos das
entidades, como estabelecer condições para o registro, para aprovação de projetos e/ou para liberação de recursos O reordenamento
dos serviços de Acolhimento Institucional requer ações como: 1)
mudança na sistemática de financiamento das entidades de abrigo,
eliminando-se formas que incentivem a manutenção desnecessária
das crianças e adolescentes nas instituições - como o financiamento por criança e adolescente atendido - e incluindo recursos para
o trabalho com a reintegração à família de origem; 2) qualificação
dos profissionais que trabalham no serviço de Acolhimento Institucional; 3) estabelecimento de indicadores qualitativos e quantitativos de avaliação dos serviços e programas; 4) desenvolvimento
ou incorporação de metodologias para o trabalho com famílias; 5)
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ênfase na prevenção do abandono e na potencialização das competências da família, baseados no reconhecimento da autonomia e dos
recursos da mesma para cuidar e educar seus filhos; 6) adequação do
espaço físico e do número de crianças e adolescentes atendidos em
cada unidade, de forma a garantir o atendimento individualizado e
em pequenos grupos; 7) adequação do espaço físico às normas de
acessibilidade; 8) articulação das entidades de abrigo com a rede de
serviços, considerando todo o SGD.
No processo de reordenamento do serviço de Acolhimento Institucional, em estreita articulação com a rede se serviços, deverão
ser perseguidos os seguintes objetivos: 1) prevenção à ruptura de
vínculos, por meio do trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos fragilizados; 2) fortalecimento
dos vínculos, apoio e acompanhamento necessário às famílias das
crianças e dos adolescentes abrigados para a mudança de práticas de
violação e para a reconstrução das relações familiares; 3) acompanhamento das famílias das crianças e adolescentes durante a fase de
adaptação, no processo de reintegração familiar; 4) articulação permanente entre o serviço de Acolhimento Institucional e o Sistema
de Garantia de Direitos para o acompanhamento adequado de cada
caso, evitando-se o prolongamento desnecessário da permanência
da criança e do adolescente na instituição; 5) excepcionalmente, nos
casos de encaminhamento para adoção pela autoridade judiciária,
intervenção qualificada para a aproximação gradativa e a preparação prévia da criança, do adolescente e dos pretendentes, bem como
acompanhamento no período de adaptação.

109

Adoção centrada no interesse da criança e
do adolescente de acordo com o ECA e a Lei
12.010/09
De acordo com o ECA, a colocação em família substituta,
concebida nas formas de guarda, tutela e adoção, é uma medida de
proteção que visa garantir o direito fundamental das crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. É preciso mudar o
paradigma tradicional segundo o qual a adoção tem a finalidade precípua de dar filhos a quem não os tem, estando, portanto, centrada
no interesse dos adultos.
Toda criança e adolescente cujos pais são falecidos, desconhecidos ou foram destituídos do poder familiar têm o direito a crescer
e se desenvolver em uma família substituta e, para estes casos, deve
ser priorizada a adoção que lhes atribui a condição de filho e a integração a uma família definitiva.
Este é o sentido da proposta de uma nova cultura para a adoção, que visa estimular, sobretudo, as adoções de crianças e adolescentes que, por circunstâncias diversas, têm sido preteridos pelos
adotantes, especialmente os grupos de irmãos, as crianças maiores
e adolescentes, aqueles com deficiência ou com necessidades específicas de saúde, os afros descendentes ou pertencentes a minorias
étnicas, como forma de assegurar-lhes o direito à convivência familiar e comunitária.
Não se trata mais de procurar “crianças” para preencher o perfil
desejado pelos pretendentes, mas sim de buscar famílias para crianças
e adolescentes que se encontram privados da convivência familiar. Isso
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pressupõe o investimento na conscientização e sensibilização da sociedade acerca desse direito das crianças e adolescentes e no desenvolvimento
de metodologias adequadas para a busca ativa de famílias adotantes.
Trata-se, portanto, de investir para que a adoção seja o encontro
dos desejos e prioridades da criança e do adolescente com os desejos
e prioridades dos adotantes e ocorra em consonância com os procedimentos legais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Controle social das políticas públicas
Efetivada nas normativas constitucionais e infraconstitucionais (Constituição Federal de 1988, Convenção sobre os Direitos da
Criança, ECA, LOAS, LDB e LOS), a participação popular, com caráter democrático e descentralizado, se dá em cada esfera do governo,
abrangendo o processo de gestão político-administrativo-financeira
e técnico-operativa. O controle do Estado deve ser exercido pela sociedade na busca de dar garantia dos direitos fundamentais e dos
princípios democráticos.
Os Conselhos Setoriais de políticas públicas e dos Direitos da
Criança e do Adolescente e suas respectivas Conferências são espaços
privilegiados para esta participação, além de outros também importantes, como a mídia e os conselhos profissionais. As Conferências
avaliam a situação das políticas públicas e da garantia de direitos, definem diretrizes e avaliam os seus avanços. Os Conselhos têm, dentre
outras, a responsabilidade de formular, deliberar e fiscalizar a política de atendimento e normatizar, disciplinar, acompanhar e avaliar
os serviços prestados pelos órgãos e entidades encarregados de sua
execução. Avanços na organização e fortalecimento da participação
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da população são necessários, buscando a integração das políticas
sociais nos âmbitos federal, estadual e municipal.
A consolidação de novas representações e práticas das famílias
e da sociedade acerca dos direitos das crianças e dos adolescentes
deve estar baseada numa mudança cultural, fundamentada em processos participativos, no exercício do controle social das políticas
públicas e na ética da defesa e promoção de direitos.
Evidente é que esse processo de fortalecimento da cidadania e
da democracia é longo e demorado, cabendo aos Conselhos Setoriais
e dos Direitos da Criança e do Adolescente, num primeiro momento, se apresentarem à sociedade e incentivarem a participação desta
nos debates relativos às políticas públicas a serem implementadas
em prol da população infanto-juvenil, inclusive no que diz respeito à
inclusão, nas propostas de leis orçamentárias, dos recursos que para
tanto se fizerem necessários.
Vale lembrar que a “mobilização da opinião pública, no sentido
da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade”
no processo de discussão e solução dos problemas que afligem a população infanto-juvenil se constitui numa das diretrizes da política
de atendimento traçada pelo ECA (CF, Art.88, inciso VI, deste Diploma Legal) e que a participação popular no processo de elaboração
das propostas de leis orçamentárias pelo Executivo, assim como de
discussão e aprovação pelo Legislativo, é expressamente prevista na
Lei Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei
nº. 10.257/00 (Estatuto das Cidades), bastando apenas que os espaços democráticos já assegurados pelo ordenamento jurídico Pátrio
sejam efetivamente ocupados pela sociedade organizada.
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Objetivos Gerais
O Plano municipal subscreve os objetivos do Plano Estadual28,
adequando-os ao município:
- Ampliar, articular e integrar, no município, as diversas políticas, serviços, programas, projetos e ações de apoio sociofamiliar para a promoção, proteção e defesa do direito de
crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária;
- Difundir uma cultura de promoção, proteção e defesa do direito à convivência familiar e comunitária, extensiva a todas
as crianças e adolescentes;
- Proporcionar, por meio de apoio psicossocial adequado, a manutenção da criança ou adolescente em seu ambiente familiar
e comunitário, considerando os recursos e potencialidades da
família natural, família extensa e da rede social de apoio;
- Fomentar a implementação de Serviço de Acolhimento
Familiar como alternativa de acolhimento de crianças e

28 O texto encontra-se nas páginas 81 a 82 do Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 2009.

adolescentes que necessitem ser temporariamente afastados
da família de origem, atendendo aos princípios da excepcionalidade e provisoriedade estabelecidos pelo ECA e pela Lei
12.010/2009, bem como assegurando parâmetros de qualidade no atendimento e acompanhamento às famílias acolhedoras, às famílias de origem, às crianças e aos adolescentes;
- Assegurar que o Acolhimento Institucional seja utilizado
como medida de caráter excepcional e provisório, proporcionando atendimento individualizado, de qualidade e em
pequenos grupos, bem como proceder ao reordenamento
institucional das entidades para que sejam adequadas aos
princípios, diretrizes e procedimentos estabelecidos no
ECA, na Lei 12.010/2009, e nas Orientações Técnicas para
os serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes, estabelecidas pelo CONANDA e CNAS em 2008;
- Fomentar a implementação de ações para promoção da autonomia do adolescente e/ou jovem que está em processo de
desligamento dos serviços de acolhimento, desenvolvendo
parâmetros para a organização, monitoramento e avaliação
dessas ações;
- Estimular, no município, a adoção de crianças e adolescentes que têm sido preteridos pelos adotantes; investir para que
todos os processos de adoção ocorram em consonância com
os procedimentos legais previstos no ECA e na Lei 12.010 e
garantir que a adoção internacional ocorra somente quando
esgotadas todas as tentativas de adoção no município e no
estado, sendo nestes casos, priorizados os países que ratificaram a Convenção de Haia;
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- Assegurar estratégias e ações que favoreçam os mecanismos
de controle social e a mobilização da opinião pública na
perspectiva do Plano Nacional, Plano Estadual e deste Plano;
- Aprimorar os mecanismos para o financiamento das ações
previstas neste Plano, tendo como referência a absoluta
prioridade definida no artigo 227 da Constituição Federal
de 1988 e no artigo 4º do ECA.
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Implementação, Monitoramento e
Avaliação
Este Plano é de extrema relevância e tem por objetivo garantir
o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária e ao fortalecimento dos vínculos familiares, em especial àquelas
que se encontram em situação de vulnerabilidade e ou risco social.
Tal direito só será efetivado por meio da mudança de paradigmas e
do fortalecimento da família como centro da política pública e primeira instituição educacional. Conforme o Plano Nacional e o Estadual, para que tal intuito ocorra faz-se necessário:
- Cumprimento integral deste plano no âmbito municipal;
- Atuação do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho de Assistência Social, assumindo o presente plano como prioridade a partir de 2011, viabilizando
recursos nos orçamentos, de um modo geral, e, em particular, no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para a sua implementação;
- Participação e integração entre o Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente e outros conselhos setoriais;

- Previsão em orçamento municipal das ações de apoio sociofamiliar e demais ações previstas neste plano;
- Definição de estratégias, instrumentos e mecanismos para o
monitoramento e avaliação do Plano.
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Plano de Ação
As propostas operacionais deste Plano estão organizadas em
cinco eixos estratégicos articulados entre si:
1. Análise da situação e sistemas de informação.
2. Atendimento.
3. Marcos normativos e regulatório.
4. Mobilização, articulação e participação.
5. Sustentabilidade.
O conjunto de ações deste Plano será implementado e implantado no horizonte de 08 anos (2011 - 2018), cabendo revisão a cada
dois anos e ficando estabelecidos os seguintes intervalos:
- Curto Prazo: 2011 - 2012
- Médio Prazo: 2011 - 2015
- Longo Prazo: 2011 - 2018
- Ações permanentes: 2011 - 2018
A seguir os objetivos e ações de cada eixo, resultado de todo
um trabalho da Comissão em propor ações permanentes e de curto,
médio e longo prazo, de forma a garantir a prioridade absoluta da
criança e do adolescente na agenda política.
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1. Aprofundar o
conhecimento
em relação à
situação familiar
das crianças e
adolescentes em
seu contexto
biopsicossocial,
cultural, esportivo e econômico,
identificando
os fatores que
favorecem ou
ameaçam a convivência familiar
e comunitária.

Objetivo
Conhecimento
sistematizado.

Banco de dados
criados.
Profissionais
capacitados.

Indicadores
definidos.

1.2 Criar banco de dados municipal no
CMDCA, contendo dados quantitativos e
qualitativos disponíveis sobre crianças adolescentes e famílias.

1.3 Capacitar profissionais para operacionalização do banco de dados.

1.4 Construir, junto ao SGD, indicadores
que favorecem ou ameaçam a convivência
familiar e comunitária.

Resultados

1.1 Identificar e analisar quantitativamente
e qualitativamente os dados disponíveis no
município sobre crianças, adolescentes e
famílias.

Ações

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
CMDCA e CMAST.
Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Secretaria Municipal
de Comunicação Social, Setor de Informática da PMT, CMDCA
e CMAST.

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
CMDCA e CMAST.

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
CMDCA e CMAST.

Atores Envolvidos

Eixo 1: Análise da Situação e Sistemas de Informação
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Diagnóstico
realizado.

Fluxo de comunicação criado.

1.5 Realizar diagnóstico sobre famílias de
crianças e adolescentes na Proteção Social
Básica, na Proteção Social Especial de Média
e Alta Complexidade e SGD, para subsidiar
ações de fortalecimento de vínculos.

1.6 Criar fluxo de comunicação para articular as informações disponíveis no banco de
dados, bem como dos diagnósticos.

1. Aprofundar o
conhecimento
em relação à
situação familiar
das crianças e
adolescentes em
seu contexto
biopsicossocial,
cultural, esportivo e econômico,
identificando
os fatores que
favorecem ou
ameaçam a convivência familiar
e comunitária.

Resultados

Ações

Objetivo

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

CMDCA e CMAST.

de Assistência Social,

Secretaria Municipal

CMDCA e CMAST.

de Assistência Social,

Secretaria Municipal

Atores Envolvidos
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2. Aprimorar
e valorizar a
comunicação
entre os sistemas
de informação
sobre crianças
e adolescentes
e famílias, com
ênfase no apoio
sócio-familiar
e famílias
acolhedoras.

Objetivo

Lacunas e
dificuldades
identificadas.

SIPIA
funcionando.

Dados incluídos
no banco de
dados.

Dados
sistematizados.

2.2 Garantir o funcionamento e manutenção
do SIPIA no município, assegurando seu uso
pelo Conselho Tutelar e a disponibilização
dos dados aos órgãos competentes pela política de atendimento.

2.3 Incluir, no banco de dados, informações sobre
crianças e adolescentes que vivem com adultos
sem vínculo legal, em situação de rua e de famílias que possuem filhos em programas de acolhimento institucional ou acolhimento familiar.

2.4 Sistematizar os dados relativos à prevenção da violência doméstica, trabalho infantil,
trajetória de vida nas ruas e exploração sexual.

Resultados

2.1 Identificar lacunas na oferta de dados
dos sistemas de informações muni cipal e as
dificuldades de interface entre esses sistemas.

Ações

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
CMDCA e CMAST.

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Conselho Tutelar,
CMDCA e CMAST.

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Conselho Tutelar,
CMDCA e CMAST.

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Secretaria de Comunicação Social, CMDCA
e CMAST.

Atores Envolvidos
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2. Aprimorar
e valorizar a
comunicação
entre os sistemas
de informação
sobre crianças
e adolescentes
e famílias, com
ênfase no apoio
sócio-familiar
e famílias
acolhedoras.

Objetivo

Fluxo ou protocolo criado.

2.6 Propor um fluxo de informação ou
protocolo de ação que viabilize a política de
atendimento, o conhecimento dos processos
de destituição do poder familiar e posterior
adoção de crianças e adolescentes, impedindo assim a sobreposição de ações de ambos
os órgãos.

Resultados
Seminários
realizados.

Ações

2.5 Realizar seminários sobre o funcionamento do sistema de informação municipal
sobre crianças em situação de risco.

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Atores Envolvidos

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Vara da Infância e da
Juventude, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
CMDCA e CMAST.
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3. Mapear e
analisar as
iniciativas de
programas de
acolhimento
familiar institucional e sua
adequação à legislação vigente.

Objetivo

Indicadores
criados.

Fluxos
construídos.

Nível de co-financiamento
verificado.

3.3 Construir fluxos de informação entre os
atores das políticas setoriais sobre o atendimento à criança e adolescente vítima de violência física, sexual, psicológica, entre outras,
no ambiente familiar ou fora dele.

3.4 Verificar junto à instância municipal o
nível de co-financiamento das instituições
de acolhimento e monitorar o repasse desse
recurso.

Levantamento
e cadastro das
instituições e
suas metodologias realizados.

3.1 Levantar e cadastrar instituições e as metodologias de iniciativas de apoio sociofamiliar, proteção ao vínculo familiar e comunitário, acolhimento institucional, ações de apoio à autonomia dos
jovens e de apoio à adoção municipal, visando a
sua adequação legal.

3.2 Criar indicadores de monitoramento e
avaliação dos programas de acolhimento
institucional e familiar.

Resultados

Ações

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
CMDCA e CMAST.

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Secretaria Municipal
de Saúde, Secretaria Municipal de
Educação, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
CMDCA e CMAST.

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
CMDCA e CMAST.

Atores Envolvidos
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1. Estruturar, articular
e integrar todas as
políticas públicas de
atenção às crianças,
aos adolescentes e
às famílias, considerando e respeitando
as especificidades e
diferentes características do município,
garantindo, primordialmente, o direito à
convivência familiar e
comunitária.

Objetivo

Resultados

Participação
efetiva de todas
as políticas
setoriais.

Fluxos criados.

Ações

1.1 Buscar mecanismos que fomentem a participação efetiva das políticas afins à rede de proteção à criança,
ao adolescente e suas famílias em
vulnerabilidade e risco social, com
o objetivo de reduzir o número de
encaminhamentos à medida de acolhimento institucional no município.

1.2 Criar e implementar fluxos de
atendimento à família de origem e/
ou extensa pactuado em co njunto
com a rede do sistema de garantia de
direitos.

Eixo 2: Atendimento

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Gestores
das políticas
setoriais das redes
socioassistenciais e intersetoriais, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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1. Estruturar, articular
e integrar todas as
políticas públicas de
atenção às crianças,
aos adolescentes e
às famílias, considerando e respeitando
as especificidades e
diferentes características do município,
garantindo, primordialmente, o direito à
convivência familiar e
comunitária.

Objetivo

Resultados

Rede de atendimento às famílias integradas.

Famílias identificadas e incluídas
nos programas e
serviços.

Ações

1.3 Estimular a integração dos conselhos municipais (Direitos da Criança
e do Adolescente, Assistência Social,
Pessoa com Deficiência, Saúde,
Educação, Antidrogas e outros que
vierem a ser implantados) para elaboração de estratégias de integração
da rede de atendimento às famílias,
conforme as peculiaridades locais,
priorizando as famílias em situação
de vulnerabilidade, risco pessoal e
social e vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

1.4 Utilizar os indicadores e critérios
estabelecidos nas políticas públicas e
sociais para identificar as famílias em
situação de vulnerabilidade a serem
incluídas em programas e serviços de
apoio sóciofamiliar, visando garantir
o direito à convivência familiar e
comunitária.

Médio Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social e CMDCA.

Secretaria Municipal de Assistência
Social e CMDCA.

Atores
Envolvidos
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1. Estruturar, articular e
integrar todas as políticas públicas de atenção
às crianças, aos adolescentes e às famílias, considerando e respeitando
as especificidades e
diferentes características
do município, garantindo, primordialmente,
o direito à convivência
familiar e comunitária.

Objetivo

Integração
operacional
realizada.

Famílias
incluídas.

Orientações
incluídas.

1.6 Garantir a inclusão das famílias
em situação de vulnerabilidade nos
equipamentos da Proteção Social
Básica (CRAS e instituições da rede
socioassistencial).
1.7 Incluir ações de orientação às
famílias quanto à educação e cuidado
dos filhos nos serviços oferecidos
pelo CRAS, pelo Programa de Saúde
da Família e pelas escolas.

Resultados

1.5 Promover a integração operacional entre os programas e serviços de
apoio Sóciofamiliar, acolhimento familiar, acolhimento institucional, de
adoção e entre os atores do Sistema
de Garantia de Direitos, potencializando os recursos existentes.

Ações

Curto Prazo

Curto Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal
de Saúde.

Secretaria Municipal de Assistência Social e Rede
Socioassistencial.

Secretaria Municipal
de Assistência Social,
CMAST, Conselho
Tutelar, demais
atores do Sistema de
Garantia e CMDCA.

Atores
Envolvidos
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1. Estruturar, articular e
integrar todas as políticas públicas de atenção
às crianças, aos adolescentes e às famílias, considerando e respeitando
as especificidades e
diferentes características
do município, garantindo, primordialmente,
o direito à convivência
familiar e comunitária.

Objetivo

Fórum criado.

Estratégias
criadas.

Mobilização
efetivada.

1.10 Criar estratégias de mobilização
da sociedade para compreensão do real
papel dos Conselhos e efetivação do controle social das políticas públicas.
1.11 Mobilizar os conselhos, executivo e
sociedade civil, para solicitar às instâncias competentes a exclusividade da vara
da infância e juventude.

Acesso
garantido.

Resultados

1.9 Criar fórum intersetorial dos direitos
da criança e do adolescente como espaços
de discussão, articulação e controle social
de políticas públicas do município.

1.8 Ampliar a oferta e garantir o acesso
aos serviços de Educação Infantil, com
infra-estrutura e qualidade, para crianças
de 0 a 5 anos, provenientes de famílias
em situação de vulnerabilidade, com
vistas à garantia da convivência familiar e
comunitária.

Ações

Médio Prazo

Curto Prazo

Médio Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Governo, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Conselho Tutelar, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Educação, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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2. Reordenar a oferta
de serviços de apoio
sociofamiliar em
todos os níveis da
proteção do SUAS, visando à proteção dos
vínculos familiares e
comunitários e a prevenção das violações
do direito de crianças
e adolescentes.

Objetivo

Programas
ampliados e
tencializados.

Programas
de prevenção
e tratamento
ampliados e
fortalecidos.

2.3 Ampliar e fortalecer os programas de prevenção e tratamento das
dependências químicas, direcionados
ao atendimento de crianças, de adolescentes e de suas famílias.

Programas
perfeiçoados.

Resultados

2.2 Ampliar e potencializar os programas e serviços de apoio pedagógico, sociocultural, esportivo e de
lazer às crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade e risco
pessoal e social.

2.1 Aperfeiçoar os programas e
serviços de atendimento às crianças,
adolescentes e suas famílias em situação de violência.

Ações

Médio Prazo

Médio Prazo

Ação
Permanente

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria
Municipal de
Saúde, Secretaria de
Educação, CMDCA
e CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria
Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria Municipal de
Esporte, Cultura,
Lazer e Juventude,
CMDCA e CMAST.

Atores
Envolvidos
Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.
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2. Reordenar a oferta
de serviços de apoio
sociofamiliar em
todos os níveis da
proteção do SUAS, visando à proteção dos
vínculos familiares e
comunitários e a prevenção das violações
do direito de crianças
e adolescentes.

Objetivo

Atendimento
ofertado.

Ações elaboradas e
plementadas.

2.5 Elaborar e implementar ações
específicas para crianças e adolescentes e suas famílias em situação de rua,
que contemplem o direito à convivência familiar e comunitária.

Resultados

2.4 Oferecer atendimento psicossocial
às gestantes, mães e pais que entregaram ou que estão em vias de entregar
seus filhos para adoção, nas ações
da Saúde, da Assistência Social e do
Poder Judiciário, entre outros.

Ações

Médio Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria
Municipal de
Obras, Serviços
Urbanos e Habitação, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Secretaria Municipal de
Saúde.

Atores
Envolvidos
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2. Reordenar a oferta
de serviços de apoio
sociofamiliar em
todos os níveis da
proteção do SUAS, visando à proteção dos
vínculos familiares e
comunitários e a prevenção das violações
do direito de crianças
e adolescentes.

Objetivo

2.7 Implantar e implementar serviço
de saúde mental na rede municipal de saúde para atendimento à
criança e ao adolescente, assegurando a qualidade e a efetividade do
atendimento.

2.6 Desenvolver estratégias para
que as políticas sociais (Assistência
Social, Educação, Saúde, Cultura,
Esporte e Lazer) garantam serviços e
programas de atendimento a crianças
e adolescentes com transtornos mentais e deficiências, visando à convivência familiar e comunitária.

Ações

Serviço implantado e
plementado.

Crianças e
adolescentes
com transtornos
mentais e deficiências incluídas.

Resultados

Curto Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Educação,
Secretaria Municipal de Esporte,
Cultura, Lazer e
Juventude, CMDCA e CMAST.

Atores
Envolvidos
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2 Reordenar a oferta
de serviços de apoio
sociofamiliar em
todos os níveis da
proteção do SUAS, visando à proteção dos
vínculos familiares e
comunitários e a prevenção das violações
do direito de crianças
e adolescentes.

Objetivo

Projetos culturais e artísticos
criados.

Programas de
inclusão produtiva incluída e
ampliada.

2.10 Implantar, ampliar e potencializar os programas de inclusão produtiva da família enquanto estratégia
para autonomia, visando o fortalecimento dos vínculos familiares.

Atendimento técnico
garantido.

Resultados

2.9 Estimular a criação de projetos
culturais e artísticos na rede pública
de Educação Básica, enquanto espaço
de reflexão, fortalecendo a convivência familiar e comunitária.

2.8 Garantir o atendimento técnico
especializado às crianças, aos adolescentes e às suas famílias vítimas de
violência.

Ações

Médio Prazo

Médio Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria
Municipal de esenvolvimento Econômico e Turismo.

Secretaria Municipal de Assistência,
Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal
de Esporte, Cultura,
Lazer e Juventude.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Saúde,
CMDCA e CMAST.

Atores
Envolvidos
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3. Reordenar os serviços de acolhimento
institucional de acordo com os marcos
normativo
e regulatório.

Objetivo

Diminuição
do número
de crianças e
adolescentes em
acolhimento
institucional.

Agilização de
processos na
Vara da Infância
e da Juventude.

3.3 Propor e articular junto ao Judiciário e ao Ministério Público que
realize mutirão a fim de agilização
dos processos de suspensão, perda do
poder familiar e adoção das crianças
em acolhimento institucional.

Equipe técnica
contratada.

Resultados

3.2 Garantir a revisão de casos de
crianças e adolescentes sob medida
protetiva em unidade/programa de
acolhimento institucional (artigo 101
do ECA), priorizando os casos com
mais de um ano de institucionalização.

3.1 Garantir equipe técnica para realizar o acompanhamento às crianças
e adolescentes e suas famílias, nas
unidades de acolhimento.

Ações

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Conselho Tutelar,
Ministério Público,
CMDCA e Vara
da Infância e
Juventude.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST, Unidade
de Acolhimento
Institucional, Vara
da Infância e Juventude, Ministério Público.

Secretaria Municipal de Assistência
Social.

Atores
Envolvidos
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3. Reordenar os serviços de acolhimento
institucional de acordo com os marcos
normativo
e regulatório.

Objetivo

Serviços de
acolhimento
institucional
devidamente
adequado.

Equipe técnica
contratada.

3.4 Provocar o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais à contratação imediata
de equipe interdisciplinar para que
haja celeridade dos processos da Vara
da Infância e Juventude.

3.5 Adequar os serviços de acolhimento institucional ao ECA, à NOB/RH
SUAS, às Orientações Técnicas, à Lei
12.010/2009, à Tipificação dos Serviços
Socioassistenciais e às diretrizes deste
plano.

Resultados

Ações

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
Vara da Infância e
Juventude, Unidade de Acolhimento
Institucional.

Secretaria Municipal de Governo,
Procuradoria
Jurídica Municipal, CMDCA e
Vara da Infância e
Juventude.

Atores
Envolvidos
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3. Reordenar os
serviços de acolhimento institucional
de acordo com os
marcos normativo e
regulatório.

Objetivo

Ações de
reintegração
plementada.

Formação
assegurada.

3.7 Assegurar a formação continuada
para todos os profissionais envolvidos com a política de acolhimento
institucional.

Resultados

3.6 Criar estratégias para a promoção
de reintegração familiar em um período inferior a dois anos, por meio
de articulação dos órgãos gestores da
política de Assistência Social, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário,
do Ministério Público, e também
do Conselho Tutelar, estabelecendo
prazos, fluxos e procedimentos que
viabilizem a reintegração ou encaminhamento para família substituta de
forma pactuada com os demais atores
do Sistema de Garantia de Direito.

Ações

Ação
Permanente

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Unidade
de Acolhimento
Institucional, Vara
da Infância e Juventude, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA,
Unidade de Acolhimento Institucional,
Vara da Infância e
Juventude, Ministério Público e
Conselho Tutelar.

Atores
Envolvidos
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3. Reordenar os
serviços de acolhimento institucional
de acordo com os
marcos normativo e
regulatório.

Objetivo

3.9 Assegurar recursos no orçamento
municipal para o reordenamento dos
serviços de acolhimento institucional, conforme artigo 88 do ECA, que
trata da municipalização do atendimento e a NOB/SUAS.

3.8 Implantar a equipe de referência
da alta complexidade.

Ações

Recurso
assegurado.

Equipe
implantada.

Resultados

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão,
Secretaria Municipal
de Fazenda, CMDCA e CMAST.

Secretaria Municipal
de Assistência Social
e Gestor Municipal.

Atores
Envolvidos
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4. Implantar e implementar programas e
serviços de preparação de adolescentes
e jovens, em acolhimento institucional,
para autonomia.

Objetivo

Acolhimento
em república
assegurado.

Programas
e serviços
implantados.

4.2 Implantar e ampliar programas
e serviços de preparação de adolescentes e jovens para a autonomia,
assegurando financiamento para sua
execução.

Resultados

4.1 Assegurar, sempre que necessário, a existência de serviços de
acolhimento em repúblicas, para os
adolescentes que estejam em processo de desligamento dos serviços de
acolhimento institucional, visando o
desenvolvimento de sua autonomia.

Ações

Médio Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Unidade de
Acolhimento Institucional, CMDCA
e CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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4. Implantar e implementar programas e
serviços de preparação de adolescentes
e jovens, em acolhimento institucional,
para autonomia.

Objetivo

4.5 Implantar e implementar ações
de apoio sociofamiliar e de acompanhamento psicossocial às famílias de
jovens em processo de desligamento
dos serviços de acolhimento, visando
promover a reintegração familiar e
o fortalecimento da rede de apoio
social nos casos em que o jovem
retorna para a família.

4.4 Implementar ações para a inclusão de jovens institucionalizados
que tenham 16 anos, no mercado de
trabalho, por meio de parcerias com
empresas públicas e privadas.

Ações

Ações implantadas e
plementadas.

Ações
plementadas.

Resultados

Médio Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria
Municipal de
Saúde, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria
Municipal de
esenvolvimento
Econômico e
Turismo, CMDCA
e CMAST.

Atores
Envolvidos
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6. Acompanhar o
Programa de Crianças
e Adolescentes Ameaçados de Morte

5. Implantar e implementar o serviço
de acolhimento
familiar, pautado nas
Orientações Técnicas
Conanda/CNAS e Lei
12.010/2009.

Objetivo

6.1 Propor avaliação contínua do
Programa, no município, com indicadores de resultados quantitativos e
qualitativos.

5.3 Supervisionar, monitorar e avaliar
os serviços de acolhimento familiar
de acordo com a legislação em vigor
e aos parâmetros básicos estabelecidos para o atendimento.

Avaliação realizada indicadores
construídos.

Serviços
monitorados e
avaliados.

Atores
capacitados.

Órgãos
umentalizados.

5.1 Instrumentalizar o CMAST,
CMDCA, SEMAS, e Vara da Infância
e Juventude, para o acompanhamento e fiscalização da implementação
do serviço de acolhimento familiar.
5.2 Realizar a formação continuada
de todos os atores envolvidos na
implementação do serviço de acolhimento em famílias acolhedoras.

Resultados

Ações

Ação
Permanente

Ação
Permanente

Curto Prazo

Médio Prazo

Cronograma

CMDCA, Conselho Tutelar,
Ministério Público
e Vara da Infância
e Juventude.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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7. Promover cursos de
formação continuada
e assessoramento dos
atores do Sistema de
Garantia de Direitos, considerando as
especificidades do
município.

Objetivo
Instituições
habilitadas e
cadastradas.

Estratégias de
capacitação
elaboradas.

Gestores públicos sensibilizados e
capacitados.

7.2 Elaborar estratégia de capacitação
continuada para conselheiros tutelares
com ênfase na convivência familiar
e comunitária, visando a correta e
atualizada compreensão e fiscalização
dos Programas de Apoio Sociofamiliar,
Famílias Acolhedoras, Acolhimento
Institucional e Adoção e, sobretudo, a
adequação de suas práticas aos princípios do ECA e da LOAS.
7.3 Sensibilizar e capacitar os gestores públicos e profissionais que planejam, implementam e fiscalizam as
políticas públicas, programas e ações
direcionadas ao direito à convivência
familiar e comunitária.

Resultados

7.1 Levantar, no âmbito regional,
as instituições habilitadas e pessoas
físicas com perfis para realização das
capacitações.

Ações

Ação
Permanente

Médio Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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8. Aprimorar e
consolidar os procedimentos de adoção
municipal de crianças e adolescentes
com base na Lei
12.010/2009.

Objetivo

8.2 Regulamentar, no âmbito municipal, a atuação dos organismos
estrangeiros de adoção internacional.

8.1 Estimular a busca ativa de pais
para crianças e adolescentes cujos
recursos de manutenção na família
de origem foram esgotados, sobretudo, para aqueles que por motivos
diversos tem sido preteridos pelos
adotantes, priorizando-se a adoção
nacional.

Ações

Diminuição dos
casos de ntermediação ilegal
nas adoções
internacionais.

Diminuição do
tempo médio de
espera do cadastro de postulantes e adotáveis.

Resultados

Médio Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Tribunal de Justiça
e CEJA.

CMDCA, Tribunal
de Justiça e CEJA.

Atores
Envolvidos
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8. Aprimorar e
consolidar os procedimentos de adoção
municipal de crianças e adolescentes
com base na Lei
12.010/2009.

Objetivo

8.3 Capacitar o corpo técnico que
atua nos tribunais de Justiça - CEJAS/CEJAIS, na Justiça da Infância
e Juventude, nos serviços de Saúde,
nos serviços de acolhimento Familiar e Institucional, sobre adoção
nacional e internacional com base
no ECA, Convenção de Haia e Lei
12.010/2009.

Integração
realizada.

Aprimoramento
do onhecimento
do corpo técnico
da Justiça da
Infância e da
Juventude de
forma a evitar
a ocorrência de
adoções irregulares, ilegais
e devoluções
no período da
guarda.

8.4 Estimular a integração entre o
trabalho das equipes técnicas da
Justiça da Infância e da Juventude, do
Ministério Público e os Grupos de
Apoio à Adoção.

Resultados

Ações

Médio Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Justiça da Infância e Juventude,
Ministério Público,
CMDCA e GAA.

CEJA e Colégio
Nacional de Corregedores Gerais de
Justiça.

Atores
Envolvidos
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8. Aprimorar e
consolidar os procedimentos de adoção
municipal de crianças e adolescentes
com base na Lei
12.010/2009.

Objetivo

8.5 Levantar metodologias de
preparação e acompanhamento das
famílias adotivas nos período préadoção, visando o repasse de tecnologias sociais.

Programas
criados.

Alternativas
metodológicas
para o trabalho
de pré-adoção e
pós-adoção oferecidas à Justiça
da Infância e
Juventude.

8.6 Estimular a criação de programas
de incentivo à adoção de crianças
maiores e adolescentes com deficiências, com transtornos mentais e
outros agravos, afrodescendentes
e de minorias étnicas, bem como
grupos de irmãos; entre outros, que
permaneçam vivendo em acolhimento institucional, tendo se esgotado
as possibilidades de reintegração à
família de origem.

Resultados

Ações

Médio Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Justiça da
Infância e Juventude, Ministério
Público, CMDCA
e GAA.

Justiça da Infância e
Juventude, Ministério Público,
CMDCA e GAA.

Atores
Envolvidos
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Ações
1.1 Criar e aprovar parâmetros para
programas, serviços e ações de apoio
sóciofamiliar, de acolhimento familiar,
acolhimento institucional e programas
de preparação de adolescentes e jovens
para a autonomia no âmbito do SUAS e
SGD, no município, tendo como parâmetros as diretrizes e objetivos gerais deste
Plano, levando em conta a especificidade
do atendimento apresentada por elas e
garantindo a excepcionalidade e provisoriedade da medida protetiva.

Objetivo

1. Definir os marcos
normativos e regulatórios para a efetivação da promoção,
proteção e defesa do
direito à convivência
familiar e comunitária
no âmbito do Sistema
Único de Assistência
Social (SUAS) e do
Sistema de Garantia
de Direitos (SGD).
Parâmetros
criados e
aprovados.

Resultados

Curto Prazo

Cronograma

Eixo 3: Marcos Normativos e Regulatórios

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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Protocolo
criado.

Mecanismo de
fiscalização
estabelecido.

1.2 Criar protocolo pactuado entre as
instituições de acolhimento para a elaboração de critérios para apadrinhamento
afetivo.

1.3 Estabelecer e fazer cumprir, no âmbito
municipal, mecanismos de fiscalização
sobre os serviços e programas da proteção
social especial de média e alta complexidade, incluindo o apoio sociofamiliar,
programas de apadrinhamento afetivo e
outros programas de proteção aos vínculos comunitários.

1. Definir os marcos
normativos e regulatórios para a efetivação da promoção,
proteção e defesa do
direito à convivência
familiar e comunitária
no âmbito do Sistema
Único de Assistência
Social (SUAS) e do
Sistema de Garantia
de Direitos (SGD).

Resultados

Ações

Objetivo

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Ministério Público,
Conselho Tutelar, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Unidade
de Acolhimento
Institucional, Vara
da Infância e Juventude, CMDCA
e CMAST.

Atores
Envolvidos
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1. Definir os marcos
normativos e regulatórios para a efetivação da promoção,
proteção e defesa do
direito à convivência
familiar e comunitária
no âmbito do Sistema
Único de Assistência
Social (SUAS) e do
Sistema de Garantia
de Direitos (SGD).

Objetivo

Critérios
adotados.

Responsabilização legal
garantida.

1.5 Garantir a responsabilização legal dos
gestores da Educação Básica e da Saúde
quanto à comunicação ao Conselho Tutelar nos casos de maus tratos e violação
de direitos das crianças e adolescentes da
rede educacional e nos serviços de saúde.

Resultados

1.4 Adotar os critérios de qualidade e
parâmetros para a seleção, contratação e
capacitação de profissionais que atuarão em serviços, programas e ações da
proteção social especial de média e alta
complexidade, incluindo apoio sociofamiliar e proteção de vínculos comunitários, em consonância com a NOB-SUAS,
NOB-RH, as diretrizes e objetivos do
Plano Nacional, Plano Estadual e deste
Plano Municipal e as demais normativas
vigentes âmbito do SUAS e do SGD.

Ações

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
de Educação, Conselhos Tutelares,
CMDCA, CMAST
e demais atores do
Sistema de Garantia de Direitos.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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1. Definir os marcos
normativos e regulatórios para a efetivação da promoção,
proteção e defesa do
direito à convivência
familiar e comunitária
no âmbito do Sistema
Único de Assistência
Social (SUAS) e do
Sistema de Garantia
de Direitos (SGD).

Objetivo

Resultados
Mecanismo de
fiscalização
estabelecido.

Integração
operacional
garantida.

Ações
1.6 Estabelecer mecanismos de fiscalização para os serviços de acolhimento institucional, para que apliquem os conceitos
de provisoridade e excepcionalidade.

1.7 Garantir a integração operacional de
diversos atores do SGD para a agilização
do atendimento de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional, visando à rápida reintegração e/ou
colocação na família substituta.

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Atores
Envolvidos
Secretaria Municipal de Assistência
Social, Conselho
Tutelar, Ministério
Público, CMDCA e
CMAST.
Secretaria Municipal de Assistência
Social, Unidade
de Acolhimento
Institucional,
Ministério Público,
Conselho Tutelar,
Vara da Infância
e da Juventude,
CMDCA, CMAST
e demais atores Sistema de Garantia
de Direitos.
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2. Garantir a igualdade e equidade de
direitos e inclusão
da diversidade nos
programas de famílias
acolhedoras, acolhimento institucional,
programas para
emancipação para
adolescentes e jovens
e para adoção.

1. Definir os marcos
normativos e regulatórios para a efetivação da promoção,
proteção e defesa do
direito à convivência
familiar e comunitária
no âmbito do Sistema
Único de Assistência
Social (SUAS) e do
Sistema de Garantia
de Direitos (SGD).

Objetivo

Parâmetros
estabelecidos.

1.9 Estabelecer parâmetros para a criação
do Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora.

Parâmetros
estabelecidos.

Parâmetros
elaborados e
aprovados.
Ações implementadas.

1.8 Elaborar e aprovar parâmetros de
atendimento para programas de preparação de adolescentes e jovens para a
autonomia, incluindo ações de apoio e
encaminhamento ao primeiro emprego.

2.1 Estabelecer parâmetros que assegurem a igualdade de direitos e inclusão da
diversidade no atendimento de crianças e
adolescentes.

Resultados

Ações

Curto Prazo

Curto Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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3. Regulamentar os
procedimentos de notificação às autoridades competentes dos
casos de violação de
direitos de crianças e
adolescentes em todo
o Sistema de Garantia
de Direitos, conforme
previsto no ECA e na
Lei 12.010/2009.

Objetivo

Resultados

Instrumentais
criados.

Fluxos
criados.

Ações

3.1 Criar instrumentais de notificação às
autoridades competentes dentro de todo
o SGD quanto à violação de direitos de
crianças e adolescentes no município.

3.2 Criar fluxo de comunicação para
garantir a notificação das denúncias
de violações de direitos de crianças e
adolescentes.

Curto Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria
de Segurança
Pública, Vara da
Infância e Juventude, Ministério
Público, Conselho
Tutelar, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA,
CMAST e demais
atores do Sistema
de Garantia de
Direitos.

Atores
Envolvidos
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4. Garantir a aplicação dos princípios
de provisoriedade e
excepcionalidade dos
serviços de acolhimento institucional e
em famílias acolhedora, previstos no ECA e
na Lei 12.010/09.

Objetivo

Ação
Permanente

Médio Prazo

Protocolo
criado, implementado e
pactuado.

Criação, implantação e pactuação do protocolo de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica.

Médio Prazo

Ação
Permanente

Cronograma

SGD operacionalizado.
Reintegração
dos acolhidos
assegurada.

Aplicação
da provisoriedade
e excepcionalidade no
acolhimento
institucional
assegurados.
Mecanismos de
fiscalização
estabelecidos.

Resultados

Garantir a integração operacional de diversos atores do SGD para a agilização do
atendimento de crianças e adolescentes
em serviços de acolhimento institucional,
visando à rápida reintegração e/ou colocação na família substituta.

4.2 Estabelecer mecanismos de fiscalização para os serviços de acolhimento institucional para que apliquem os conceitos
de provisoriedade e excepcionalidade.

4.1 Assegurar a aplicação da provisoriedade e excepcionalidade no acolhimento
institucional previstos no artigo 101 do
ECA e na Lei 12.010/2009, garantindo o
máximo de 2 anos de acolhimento.

Ações

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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Ações
Assegurar a inserção de famílias em
situação de vulnerabilidade e violência de
direitos nos programas oficiais de auxílio,
conforme determinação o parágrafo único do art. 23 do ECA e Lei 12.012/2009.

Objetivo

5. Aprimorar os
instrumentos legais de
proteção contra a suspensão ou destituição
do poder familiar.

Inserção
de famílias
em vulnerabilidade
assegurada.

Resultados

Ação
Permanente

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência
Social, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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1. Desenvolver e implementar estratégias
de comunicação que
mobilizem a sociedade e contribuam com
a construção de novos conceitos veiculados pela mídia sobre
o tema do direito à
convivência familiar
e comunitária.

Objetivo

Médio Prazo

Curto Prazo

Melhor e
maior esclarecimento do
público e ou
sociedade.

1.2 Mobilizar os profissionais da mídia e da
dramaturgia (jornalistas, artistas, diretores e
produtores) para o desenvolvimento de uma
ética no trato de questões das crianças, dos
adolescentes e de suas famílias.

Cronograma

Campanhas
educativas
difundidas/
realizadas.

Resultados

1.1 Realizar campanhas educativas difundindo por meio da mídia, questões sobre o direito das crianças e adolescentes, em especial
o direito à convivência familiar e comunitária, bem como mobilizar a sociedade para a
prevenção da violação de direitos de crianças
e adolescentes, em todas as suas formas.

Ações

Secretaria
Municipal de
Comunicação
Social, CMDCA e
CMAST.

Secretaria
Municipal de
Comunicação
Social, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos

Eixo 4: Mobilização, Articulação e Participação
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1. Desenvolver e implementar estratégias
de comunicação que
mobilizem a sociedade e contribuam com
a construção de novos conceitos veiculados pela mídia sobre
o tema do direito à
convivência familiar
e comunitária.

Objetivo

Estratégias
criadas.

Aumento da
participação
da sociedade.

1.4 Mobilizar a sociedade para o apoio aos
serviços e programas de acompanhamento
sociofamiliar, no âmbito da Proteção Social
Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, com ênfase no serviço de acolhimento
familiar e acolhimento institucional.

Resultados

1.3 Criar estratégias de comunicação e mobilização que garantam o atendimento aos
direitos da criança e do adolescente, como
prioridade absoluta.

Ações

Ação
permanente

Ação
Permanente

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal
de Comunicação
Social, CMDCA,
CMAST e redes
públicas de rádio
e televisão.

CMDCA,
CMAST, Redes
Públicas de Rádio
e Televisão, Secretaria Municipal de
Assistência Social
e de Comunicação Social.

Atores
Envolvidos
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1. Desenvolver e implementar estratégias
de comunicação que
mobilizem a sociedade e contribuam com
a construção de novos conceitos veiculados pela mídia sobre
o tema do direito à
convivência familiar
e comunitária.

Objetivo

Resultados

Mobilização
efetuada
e adoções
incentivadas.

Formação
de grupos de
socialização
estudo, apoio
e preparação
a futuros
adotantes.

Ações
1.5 Mobilizar a sociedade para a adoção de
crianças e adolescentes, cujos recursos de
manutenção dos vínculos com a família de
origem foram esgotados, com ênfase nas
adoções de crianças maiores e adolescentes,
afrodescendentes ou pertencentes a minorias
étnicas, com deficiências, necessidades específicas de saúde, grupo de irmãos e outros.

1.6 Mobilizar as famílias com experiência
em adoção para a socialização, criação e
fortalecimento de grupos de estudo e apoio
à adoção, preparação e apoio de futuros
adotantes, discussão e divulgação do tema
na sociedade e incentivo às adoções daquelas
crianças e adolescentes que, por motivos
diversos, têm sido preteridos pelos adotantes
(crianças maiores e adolescentes, afrodescendentes e pertencentes a minorias étnicas,
com deficiência, com transtornos mentais e
outros agravos, com necessidades específicas
de saúde, grupo de irmãos e outros).

Curto Prazo

Ação
permanente

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Tribunal de
Justiça, CMDCA
e CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal
de Comunicação
Social, Tribunal
de Justiça, CMDCA, CMAST e
redes públicas de
rádio e televisão.

Atores
Envolvidos
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2. Articular e integrar
os programas, serviços e as ações, considerando o Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do
Direito de Crianças
e Adolescentes à
Convivência Familiar
e Comunitária.

Objetivo

Resultados

Articulação
estabelecida.
Comissões
fortalecidas.

Articulação
estabelecida.

Ações
2.1 Fortalecer a articulação entre as comissões já existentes no CMDCA e CMAST,
com o objetivo de potencializar os programas, serviços e ações desenvolvidas no
âmbito dos Direitos Humanos, da Saúde,
da Assistência Social, da Educação, do
Esporte, do Lazer, da Cultura, do Trabalho e
Emprego, da Segurança Pública entre outros,
que têm interface com o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes.
2.2 Articular ações entre a Secretaria
Municipal de Obras, Serviços Urbanos e
Habitação e respectivos órgãos municipais
para priorizar, na inserção em programas
habitacionais, as famílias com crianças
e adolescentes que apresentem risco de
ruptura de vínculos familiares em virtude de
vulnerabilidade social.

Médio Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Obras,
Serviços Urbanos
e Habitação.

CMDCA,
CMAST e demais
Conselhos.

Atores
Envolvidos
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2. Articular e integrar
os programas, serviços e as ações, considerando o Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do
Direito de Crianças
e Adolescentes à
Convivência Familiar
e Comunitária.

Objetivo

Resultados

Articulação
estabelecida.
Serviços e
programas
implantados e
ampliados.

Articulação
estabelecida.
Núcleos
implantados e
implementados.

Articulação
estabelecida.
Ações
asseguradas.

Ações

2.3 Articular com a Secretaria Municipal
de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude para
a implantação e ampliação de serviços e
programas socioculturais, esportivos e de
lazer voltados para crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade.

2.4 Articular, junto à Secretaria Municipal
de Saúde e respectivos órgãos municipais,
a criação e/ou ampliação de núcleos de
prevenção e tratamento de uso e abuso de
drogas, direcionados ao atendimento de
crianças e adolescentes, inclusive com o
fortalecimento dos vínculos familiares.
2.5 Articular com a Secretaria Municipal de
Saúde o desenvolvimento de ações integradas de saúde, proteção social especial voltada
para adolescente, visando o fortalecimento
de vínculos comunitários e prevenção de
situações de riscos nesse ciclo da vida.

Curto Prazo

Médio Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de
Saúde, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de
Saúde, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria Municipal de
Esporte, Cultura,
Lazer e Juventude
e CMDCA.

Atores
Envolvidos
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2. Articular e integrar
os programas, serviços e as ações, considerando o Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do
Direito de Crianças
e Adolescentes à
Convivência Familiar
e Comunitária.

Objetivo

Resultados

Articulação
estabelecida
Núcleos
implantados e
implementados.

Articulação
estabelecida.
NASF
integrado.

Ações
2.6 Articular com a Secretaria Municipal
de Saúde o fortalecimento de ações para o
atendimento do pré-natal e dos primeiros
anos de vida da criança, para orientações
sobre o planejamento familiar, o aleitamento
materno, a prevenção de DST, de forma a envolver tanto as mães quanto os pais, visando
o fortalecimento de vínculos familiares e a
prevenção de abandono e de violência.
2.7 Articular a Secretaria Municipal de
Saúde para envolver o Programa de Saúde da
Família (PSF) e o Núcleo de Atenção à Saúde
da Família (NASF) no processo de identificação de famílias com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e com
direitos violados.

Médio Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Saúde e
CMDCA.

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de
Saúde, CMDCA
e Conselho de
Saúde.

Atores
Envolvidos
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2. Articular e integrar
os programas, serviços e as ações, considerando o Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do
Direito de Crianças
e Adolescentes à
Convivência Familiar
e Comunitária.

Objetivo

Articulação
estabelecida.
Acesso
garantido.

Articulação
estabelecida.

2.10 Articular ações entre a Secretaria
Municipal de Assistência Social e respectivos órgãos municipais, Organizações não
Governamentais e Empresas, para garantir
a participação em programas de inclusão
produtiva e programas de qualificação profissional de adolescentes acima de 14 anos
e dos familiares de crianças e adolescentes
acolhidos ou reintegrados à família, como o
Programa Jovem Aprendiz.

Articulação
estabelecida.
Acesso
garantido.

2.8 Articular com a Secretaria Municipal de
Educação e respectivos órgãos municipais
para que todas as crianças tenham o acesso
à Educação Infantil, de modo a assegurar o
apoio sociofamiliar e a proteção aos vínculos
familiares e comunitários das crianças.
2.9 Articular com a Secretaria Municipal de
Educação e respectivos órgãos municipais
para assegurar a oferta de vaga para todas
as crianças na rede de educação de sua
competência

Resultados

Ações

Médio Prazo

Médio Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Governo, Empresas,
Organizações não
Governamentais, CMDCA e
CMAST.

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Educação
e CMDCA.

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Educação, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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2. Articular e integrar
os programas, serviços e as ações, considerando o Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do
Direito de Crianças
e Adolescentes à
Convivência Familiar
e Comunitária.

Objetivo

Resultados

Articulação
estabelecida.
Ações
asseguradas.

Articulação
estabelecida.
Capacitações
asseguradas.

Ações
2.11 Articular com as instituições de Educação Superior a criação de programas de extensão, de pós-graduação, de pesquisa, para
realizar programas de formação continuada,
diagnósticos, para elaborar materiais pedagógicos e ainda ofertar serviços diversos,
visando o direito de crianças e adolescentes à
convivência familiar e comunitária.
2.12 Articular com a Secretaria Municipal
de Educação e respectivos órgãos municipais
para oferecer formação continuada para
professores da rede pública de Educação
Básica para abordar, nas escolas, questões relativas ao direito de crianças e adolescentes,
ao apoio sociofamiliar e ao SGD, conforme
estabelecido pelo ECA.

Médio Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Educação, CMDCA e
CMAST.

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Educação, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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Ações
2.13 Articular com a Secretaria Municipal
de Educação, Superintendência Regional de
Ensino de Coronel Fabriciano e respectivos
órgãos municipais, a implantação, na rede
de ensino público, de programas voltados
às famílias e aos alunos com o objetivo de
conscientizar acerca dos direitos da criança e
do adolescente e apoiar o fortalecimento dos
vínculos familiares.

Objetivo

2. Articular e integrar
os programas, serviços e as ações, considerando o Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do
Direito de Crianças
e Adolescentes à
Convivência Familiar
e Comunitária.
Articulação
realizada.
Conscientização efetivada.

Resultados

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Educação, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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2. Articular e integrar
os programas, serviços e as ações, considerando o Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do
Direito de Crianças
e Adolescentes à
Convivência Familiar
e Comunitária.

Objetivo

Resultados

Articulação
estabelecida. Serviços
assegurados.

Articulação
estabelecida.

Ações
2.14 Articular com a Secretaria Municipal de
Educação, a implantação, implementação e
ampliação dos serviços e programas de apoio
pedagógico voltados para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e com
dificuldade de aprendizagem.

2.15 Articular junto à Secretaria Municipal
de Educação e respectivos órgãos municipais
para que toda a produção e todas as ações,
como eventos festivos, feiras e mostras culturais da rede pública de ensino trabalhem
com o conceito ampliado de família, conforme as diversas legislações vigentes tais como:
LOAS, ECA, PNAS, NOB/SUAS, PNCFC E
LEI 12.010/2009, Orientações Técnicas aos
Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes e este Plano.

Médio Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Educação, CMDCA e
CMAST.

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Educação, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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Resultados

Articulação
estabelecida.
Implantação
de programas
assegurada.

Ações

2.16 Articular com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo, demais órgãos municipais públicos, empresas
e organizações não governamentais, ações
para implantação e ampliação de programas de inclusão produtiva para famílias em
situação de vulnerabilidade, visando sua
autonomia e o fortalecimento dos vínculos
familiares, na defesa da convivência familiar
e comunitária de crianças e adolescentes.

Objetivo

2. Articular e integrar
os programas, serviços e as ações, considerando o Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do
Direito de Crianças
e Adolescentes à
Convivência Familiar
e Comunitária.

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo,
Organizações não
Governamentais,
Empresas, CMDCA e CMAST.

Atores
Envolvidos
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3. Mobilizar e articular os Conselhos
Municipais da Assistência Social e dos
Direitos da Criança e
do Adolescente para
implantação, implementação, monitoramento e avaliação
deste Plano.

Objetivo

Resultados

Ações
asseguradas.

Tema
incluído.

Inscrição das
instituições
efetivadas.

Mobilização
realizada.

Ações
Assegurar ações conjuntas entre o CMDCA
e CMAST para implantação, implementação, monitoramento e avaliação deste plano,
incluindo a formação continuada de atores
do SGD.
Incluir o tema do direito da convivência
familiar e comunitária nas agendas de discussões de todos os participantes do SGD.
Efetivar o registro e a inscrição de todas as
entidades de atendimento nos CMDCA e
CMAST, em consonância com as diretrizes
deste plano e com as normativas da Assistência Social.

Mobilizar os conselhos, executivo e sociedade civil, para solicitar às instâncias competentes a exclusividade da Vara da Infância e
Juventude.

Médio Prazo

Curto Prazo

Médio Prazo

Ação
Permanente

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal
de Governo, Tribunal de Justiça,
OAB, Defensoria
Pública, CMDCA
e CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência Social, CMDCA e CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência Social, CMDCA e CMAST.

CMDCA,
CMAST e demais
atores do SGD.

Atores
Envolvidos
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Ações

Articular mecanismos de monitoramento,
realizados pela sociedade civil organizada,
conselhos de direitos, por meio de fóruns,
seminários e conferências para o efetivo
cumprimento do ECA e da Lei 12.010/2009
nos serviços de Apoio Sóciofamiliar, Acolhimento Familiar, Acolhimento Institucional e
de Adoção, e ainda a promoção da autonomia para os adolescentes.

Objetivo

4. Mobilizar e articular os diferentes
atores do Sistema de
Garantia de Direitos
e da Proteção Social
para o fortalecimento
da família, a garantia
da provisoriedade e
excepcionalidade do
acolhimento institucional e familiar, o
reordenamento dos
serviços de acolhimento institucional,
a implantação e regulamentação do serviço de acolhimento
familiar e a divulgação de alternativas à
institucionalização.
Monitoramento realizado.

Resultados

Ação
Permanente

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, CMDCA,
CMAST e demais
atores do SGD.

Atores
Envolvidos
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Articulação da
rede efetivada.

6.1 Fomentar e articular, na rede de serviços,
em âmbito municipal, a discussão sobre a temática da convivência familiar e comunitária
e da qualidade do atendimento às crianças e
adolescentes e suas famílias, em situação de
vulnerabilidade ou violação de direitos.

6. Criar e/ou ampliar
os mecanismos de
garantia de vínculos
comunitários.

Participação
aumentada.

Estimular e apoiar a participação da família
e de indivíduos em espaços comunitários,
nos conselhos setoriais e nos fóruns públicos
voltados para a defesa e garantia dos direitos
da criança e do adolescente.

5. Ampliar e fortalecer a participação
da sociedade civil
organizada na defesa
dos direitos da criança e do adolescente e
no controle social da
garantia do direito à
convivência familiar
e comunitária.

Resultados

Ações

Objetivo

Curto Prazo

Ação
Permanente

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência Social,
Secretaria Municipal de Governo, CMDCA e
CMAST.

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, CMDCA,
CMAST e demais
atores do SGD.

Atores
Envolvidos
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1. Garantir recursos financeiros
e orçamentários
para realização
deste Plano.

Objetivo
Resultados

Plano incluído
no PPA.

Dotação
garantida.

Informações
sistematizadas.

Ações

1.1 Incluir este Plano no Plano Plurianual (PPA), na Lei Orçamentária Anual
(LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

1.2 Garantir dotação orçamentária e
outras fontes de recursos no Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no Fundo Municipal da
Assistência Social e demais fundos das
políticas setoriais para implementação
do Plano

1.3 Sistematizar informações sobre o orçamento municipal destinados às ações
de promoção dos direitos da criança e
do adolescente em situação de vulnerabilidade, visando a publicização dessas
informações.

Eixo 5: Sustentabilidade

Ação
Permanente

Ação
Permanente

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal
de Governo e
CMDCA.

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Governo, CMDCA e
CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência Social, CMDCA e CMAST.

Atores
Envolvidos
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1. Garantir recursos financeiros
e orçamentários
para realização
deste Plano.

Objetivo

Campanhas
promovidas.
Aumento de
recurso.

Recursos
assegurados.

Financiamento
assegurado.

1.5 Assegurar financiamento para o reordenamento e qualificação do serviço
de acolhimento institucional público e
privado.

1.6 Assegurar o financiamento para a
criação e manutenção do serviço de
acolhimento familiar.

Resultados

1.4 Promover campanhas para que pessoas físicas e jurídicas destinem recursos do Imposto de Renda para o Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, visando o financiamento
de serviços, programas e ações contempladas neste Plano.

Ações

Ação
Permanente

Ação
Permanente

Ação
Permanente

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência Social, CMDCA e CMAST.

Secretaria Municipal de Assistência Social, CMDCA e CMAST.

Secretaria
Municipal de
Comunicação
Social, CMDCA
e CMAST.

Atores
Envolvidos
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1. Garantir recursos financeiros
e orçamentários
para realização
deste Plano.

Objetivo

1.8 Garantir recursos para as ações de
ampliação e capacitação das equipes
técnicas.

1.7 Garantir recursos para sistematização de estudos existentes, realização de
novas pesquisas, implantação e alimentação contínua do banco de dados.

Ações

Recursos
garantidos.

Recursos
garantidos.

Resultados

Ação
Permanente

Ação
Permanente

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Governo, CMDCA e
CMAST.

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Governo, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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1. Garantir recursos financeiros
e orçamentários
para realização
deste Plano.

Objetivo

1.9 Garantir recursos para capacitação
de profissionais que atuam em serviços da proteção especial de média e
alta complexidade, incluindo apoio
sóciofamiliar, serviços de acolhimento
institucional e familiar, república, ações
de apoio à autonomia de adolescentes
e jovens, iniciativas de proteção aos
vínculos comunitários e de apoio à
adoção, no âmbito do SUAS e SGD, em
consonância com as diretrizes do Plano
Nacional, Estadual e deste Plano, para
assegurar a igualdade de direitos e a
inclusão da diversidade de atendimento
de crianças e adolescentes.

Ações

Recursos
garantidos.

Resultados

Ação
Permanente

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Governo, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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2. Cumprir integralmente este
Plano no município, sempre em
consonância com a
legislação vigente.

Objetivo

2.2 Constituir formalmente Comissão
Intersetorial para elaboração do Orçamento da Criança e Adolescente (OCA)
para o município de Timóteo.

2.1 Constituir formalmente a comissão responsável pela implementação
integral deste Plano, bem como seu
monitoramento e avaliação.

Ações

Comissão
constituída.

Comissão
constituída.

Resultados

Médio Prazo

Curto Prazo

Cronograma

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Governo, Secretaria
Municipal de
Planejamento e
Gestão, CMDCA
e CMAST.

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Governo, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos
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2. Cumprir integralmente este
Plano no município, sempre em
consonância com a
legislação vigente.

Objetivo

Orçamento
garantido.

Recursos
assegurados.

Plano implementado,
monitorado e
avaliado.

2.4 Assegurar recursos necessários para
subsidiar as ações conjuntas entre o CMDCA e o CMAST, incluindo a elaboração de
estratégias de formação continuada para
os atores sociais e os conselheiros, para implantação, implementação, monitoramento e
avaliação do Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças
e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária.

2.5 Garantir mecanismos para que a Comissão Intersetorial responsável pela construção
e implantação do Plano, realize o monitoramento e avaliação do mesmo.

Resultados

2.3 Garantir, no orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal da Assistência
Social, recursos financeiros para a aplicação
das metodologias e publicização do material
técnico e educativo.

Ações

Ação
Permanente

Curto Prazo

Médio Prazo

Cronograma

Secretaria Municipal de Assistência Social, CMDCA e CMAST.

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Governo, CMDCA e
CMAST.

Secretaria
Municipal de
Assistência
Social, Secretaria
Municipal de Governo, CMDCA e
CMAST.

Atores
Envolvidos

Glossário
A seguir alguns termos presentes neste Plano para melhor
compreensão29:
Abrigo Institucional: Serviço que oferece acolhimento provisório
para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio
de medida protetiva de abrigo, conforme art. 101 ECA.
Acolhimento Familiar: entende-se por acolhimento familiar o encaminhamento, pela autoridade judiciária, de determinada criança
ou adolescente, à entidade que desenvolve programa homônimo,
mediante a concessão de guarda provisória a casal ou indivíduo previamente cadastrado, em razão do abandono, ou após a constatação
de que a manutenção na família de origem não é a alternativa apropriada ao seu cuidado e à sua proteção.
Acolhimento Institucional: Serviços em entidade definidos no art.
90 do ECA, como aqueles que atendem crianças e adolescentes que

29 Os termos encontram-se no Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Resolução Nº. 25, de Novembro de 2009.

se encontram sob medida protetiva, aplicadas nas situações dispostas no art. 98.
Adoção: Medida judicial de colocação, em caráter irrevogável, de
uma criança ou adolescente em outra família que não seja aquela
onde nasceu, conferindo vínculo de filiação definitivo, com os mesmos direitos e deveres da filiação biológica.
Apadrinhamento: Programa por meio do qual pessoas da comunidade contribuem para o desenvolvimento de crianças e adolescentes
em Acolhimento Institucional, seja por meio do estabelecimento de
vínculos afetivos significativos, seja por meio de contribuição financeira. Os programas de apadrinhamento afetivo têm como objetivo desenvolver estratégias e ações que possibilitem e estimulem a
construção e manutenção de vínculos afetivos individualizados e
duradouros entre crianças e/ou adolescentes abrigados e padrinhos/
madrinhas voluntários, previamente selecionados e preparados, ampliando, assim, a rede de apoio afetivo, social e comunitário para além
do abrigo. Não se trata, portanto, de modalidade de acolhimento.
Arranjo familiar: Formas de organização interna à família, incluindo os papéis e funções familiares, modos de representar e viver as
relações de gênero e de geração, de autoridade e afeto. Os arranjos
familiares podem ser compreendidos em torno da relação de parentalidade (famílias com ou sem filhos, filhos conjuntos do casal, filhos
de diferentes uniões, etc.) e em relação à conjugalidade (famílias nucleares, famílias monoparentais, etc.) e também em relação à presença de demais parentes e agregados (famílias nucleares e famílias com
relações extensas).

172

Autonomia: capacidade de um indivíduo ou grupo social se autogovernar, fazer escolhas e tomar decisões sem constrangimentos externos à sua liberdade.
Busca ativa: no contexto deste Plano, este termo é utilizado para designar o ato de buscar famílias para crianças e adolescentes em condições legais de adoção, visando garantir-lhes o direito de integração
a uma nova família, quando esgotadas as possibilidades de retorno
ao convívio familiar de origem.
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): unidade pública estatal de base territorial, localizada em áreas de maior vulnerabilidade social. Executa serviços de proteção básica, organiza e coordena
a rede de serviços socioassistenciais local da política de assistência
social. É “porta de entrada” para a rede de serviços socioassistenciais
da Proteção Básica do Sistema Único de Assistência Social.
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): unidade pública estatal de prestação de serviços especializados
e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados.
Deve articular os serviços de média complexidade do SUAS e operar
a referência e a contra-referência com a rede de serviços socioassistenciais da Proteção Básica e Especial, com as demais políticas públicas e instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos,
bem como com os movimentos sociais.
Ciclo de vida: diferentes etapas do desenvolvimento humano (infância, adolescência, juventude, idade adulta e terceira idade), ou do
desenvolvimento familiar (marcado, por exemplo, pela união dos
parceiros, separação, recasamento, nascimento e desenvolvimento
dos filhos e netos, morte e outros eventos).
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Empoderamento da família: potencialização da capacidade e dos
recursos da família para o enfrentamento de desafios inerentes às diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento familiar, bem como para
a superação de condições adversas, tais como situações de vulnerabilidades e violação de direitos. É importante destacar que os serviços,
programas e projetos das diferentes políticas públicas devem, quando necessário, apoiar a família visando favorecer o empoderamento
da mesma.
Família: A família pode ser pensada como um grupo de pessoas que
são unidas por laços de consangüinidade, de aliança e de afinidade.
Esses laços são constituídos de representações, práticas e relações de
obrigações mútuas. Por sua vez, estas obrigações são organizadas de
acordo com a faixa etária, as relações de geração e de gênero, que
definem o status da pessoa dentro do sistema de relações familiares.
Família Acolhedora: nomenclatura dada à família que participa do
serviço de Acolhimento Familiar, recebendo crianças e/ou adolescentes sob sua guarda, de forma temporária até a reintegração da
criança com a sua própria família ou seu encaminhamento para família substituta.
Família Extensa: Além da relação parentalidade/filiação, diversas
outras relações de parentesco compõem uma “família extensa”, isto
é, uma família que se estende para além da unidade pais/filhos e/ou
da unidade do casal, estando ou não dentro do mesmo domicílio:
irmãos, meio-irmãos, avós, tios e primos de diversos graus.
Família de origem: família com a qual a criança e o adolescente viviam no momento em que houve a intervenção dos operadores ou
operadoras sociais ou do direito.
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Família natural: A Constituição Brasileira de 1988 define, no Art.
226, parágrafo 4: “entende-se como entidade familiar a comunidade
formada por qualquer um dos pais e seus descendentes”. Também o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Art. 25, define
como família natural “a comunidade formada pelos pais ou qualquer
deles e seus descendentes”.
Família em situação de vulnerabilidade ou risco social: grupo familiar que enfrenta condições sociais, culturais ou relacionais adversas ao cumprimento de suas responsabilidades e/ou cujos direitos
encontram-se ameaçados ou violados.
Norma Operacional Básica - NOB/SUAS: que disciplina a gestão
pública da Política de Assistência Social no território brasileiro, exercida de modo sistêmico entre os entes federativos, em consonância
com a Constituição da República de 1988, a LOAS e as legislações
complementares a ela aplicáveis. Seu conteúdo estabelece: a) caráter
do Sistema Único da Assistência Social (SUAS); b) funções da Política Pública de Assistência Social; c) níveis da gestão do SUAS; d)
instâncias de articulação, pactuação e deliberação que compõem o
processo democrático de gestão do SUAS; e) financiamento.
REDINFA: a Rede Brasileira de Informação sobre Infância, Adolescência e Família está sendo implementada pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos e visa coletar, sistematizar e difundir informações sobre
Instituições, Projetos e Documentos pertinentes às áreas da criança e do
adolescente e da família. A REDINFA está vinculada à Rede Interamericana de Informação sobre Infância, Adolescência e Família, coordenada pelo Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente (IIN),
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da Organização dos Estados Americanos (OEA), numa base de dados
comum, alimentada por 21 países do sistema interamericano.
Rede Social de Apoio: vínculos vividos no cotidiano das famílias
que pressupõem apoio mútuo, não de caráter legal, mas sim de caráter simbólico e afetivo. São relações de apadrinhamento, amizade
e vizinhança e outras correlatas. Constam dentre elas, relações de
cuidado estabelecidas por acordos espontâneos e que não raramente
se revelam mais fortes e importantes para a sobrevivência cotidiana
do que muitas relações de parentesco.
Reintegração Familiar: retorno da criança e adolescente ao contexto da família de origem da qual se separou; re-união dos membros
de uma mesma família.
Reordenamento Institucional: reorganização da estrutura e funcionamento de uma Instituição para se adequar a novos princípios e
diretrizes estabelecidas pelo ordenamento jurídico e/ou pelos Conselhos de Direitos e Setoriais; reordenamento de toda a política municipal de atendimento à criança e ao adolescente para adequar a
rede aos princípios legais e normativos vigentes.
República de jovens: modalidade de Acolhimento Institucional que
visa à transição da vida institucional para a vida autônoma, quando
atingida à maioridade, sem contar necessariamente com características de ambiente familiar. Moradia onde os jovens se organizam em
grupo com vistas à autonomia.
SIPIA: Sistema de Informação Para Infância e Adolescência. É uma
estratégia de registro e tratamento de informações, sobre a garantia
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dos direitos fundamentais preconizados no ECA, para ser operacionalizado em todo o país. O Sistema é composto por módulos (SIPIA
I, SIPIA II - InfoInfra, SIPIA III - InfoAdote e SIPIA IV), guardando
aspectos específicos para cada situação do atendimento às crianças
e adolescentes e tendo como objetivo subsidiar decisões governamentais sobre políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes
acesso à cidadania.
Sistema de Garantia de Direitos (SGD): Conjunto de órgãos, entidades, autoridades, programas e serviços de atendimento a crianças,
adolescentes e suas respectivas famílias, que devem atuar de forma
articulada e integrada, na busca de sua proteção integral, nos moldes
do previsto pelo ECA e pela Constituição Federal. A Constituição
Federal e o ECA ao enumerar direitos, estabelecer princípios e diretrizes da política de atendimento, definir competências e atribuições,
instalaram um sistema de “proteção geral de direitos” de crianças e
adolescentes cujo intuito é a efetiva implementação da Doutrina da
Proteção Integral. Esse sistema convencionou-se chamar de Sistema
de Garantia de Direitos (SGD). Nele se incluem princípios e normas que regem a política de atenção a crianças e adolescentes cujas
ações são promovidas pelo Poder Público (em suas esferas - União,
estados, Distrito Federal e municípios - e Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário) e pela sociedade civil, sob três eixos: Promoção,
Defesa e Controle Social.
Sistema Único da Assistência Social (SUAS): “é o sistema que trata das condições para a extensão e universalização da proteção social aos brasileiros por meio da política de assistência social e para
a organização, responsabilidade e funcionamento de seus serviços
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e benefícios nas três instâncias de gestão governamental”. Assim, o
SUAS materializa o conteúdo da LOAS, pois constitui-se na regulação e organização em todo o território nacional dos serviços, programas, projetos e ações da Política de Assistência Social.
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