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INTRODUÇÃO  

A Constituição Federal de 1988 enuncia um modelo de proteção social e de garantia de

prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes. O Art. 227 da Carta Magna estabelece que é

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 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.

Como forma de garantir  a proteção integral às crianças e aos adolescentes a Lei nº

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) traz em seu art.

101  as  medidas  de  proteção  que  podem  ser  aplicadas,  caso  os  direitos  das  crianças  e

adolescentes  sejam  violados  e/ou  ameaçados,  a  saber: encaminhamento  aos  pais  ou

responsáveis,  mediante  termo  de  responsabilidade;  orientação,  apoio  e  acompanhamento

temporários;  matrícula  e  frequência  obrigatórias  em  estabelecimento  oficial  de  ensino

fundamental; inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e

promoção  da  família,  da  criança  e  do  adolescente;  requisição  de  tratamento  médico,

psicológico  ou  psiquiátrico,  em regime  hospitalar  ou  ambulatorial;  inclusão  em programa

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

acolhimento  institucional;  inclusão  em programa  de  acolhimento  familiar;  colocação  em

família substituta. 

Dentre as medidas protetivas previstas, o acolhimento institucional deve ser a última a

ser  adotada,  sendo de  caráter  excepcional  e  provisório  até  que  a  situação  de  violação  de

direitos  seja  superada  e  a  reintegração  familiar  seja  viável,  ou,  na  sua  impossibilidade,  a

colocação em família substituta garanta o direito constitucional à convivência familiar.

O acolhimento institucional para crianças e adolescentes integra os serviços de Alta

Complexidade  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  (SUAS)  e  pode  ser  ofertado  nas

seguintes  modalidades:  abrigo  institucional,  casa  lar  e  família  acolhedora,  devendo  ser

escolhida a forma mais adequada para atender o perfil  da criança ou adolescente que será

acolhido. 

A política  de  acolhimento  institucional  é  de  responsabilidade  municipal,  contudo,
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dependendo do porte e complexidade do município, há possibilidade de pactuação entre os

entes federativos - União, Estado e Municípios - para divisão de competências. 

Atualmente o Estado do Ceará possui 60 acolhimentos para crianças e adolescentes,

sendo 28 no interior, 11 na Região Metropolitana de Fortaleza e 21 na capital. Das entidades

sediadas  em  Fortaleza,  15  (quinze)  recebem  recursos  públicos,  estando  vinculadas  às

secretarias gestoras da política de assistência social, sendo, 09 (nove) geridas pela Secretaria da

Proteção  Social,  Justiça,  Cidadania,  Mulheres  e  Direitos  Humanos  (SPS) e  06  (seis)  pela

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). Além disso,

Fortaleza ainda conta com 06 (seis) acolhimentos mantidos diretamente por Organizações da

Sociedade Civil (OSC), por meio de recursos próprios e doações. As entidades vinculadas ao

Governo  do  Estado  acolhem  crianças  e  adolescentes  de  municípios  de  pequeno  porte  do

interior  que  não  possuem  acolhimento  implantado,  bem  como  casos  considerados

excepcionais,  tais  como:  situações  em  que  a  permanência  no  território  de  residência  do

acolhido possa ensejar ameaça a sua integridade física.

Importante destacar, por oportuno, que a rede pública socioassistencial é composta por

um conjunto de serviços socioassistenciais tipificados na Resolução nº 109, de 11 de novembro

de  2009,  do  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  (CNAS).  Estes  podem  ser  geridos

diretamente pelo órgão público e/ou indiretamente, sob gestão em parceria com organizações

da sociedade civil (OSC), que executam ações no campo da assistência social. As OSC são

aquelas que, sem fins lucrativos, realizam atividades de atendimento, de assessoramento, de

defesa  e/ou  de  garantia  de  direitos.  Essas  organizações  podem  integrar  a  rede  pública

socioassistencial,  mas  a  autorização  de  funcionamento  no  âmbito  da  Política Nacional  de

Assistência  Social  (PNAS)  depende  de  prévia  inscrição  nos  Conselhos  Municipais  de

Assistência Social. Dita inscrição, portanto, é um dos requisitos para que elas possam celebrar

parcerias,  contratos,  acordos ou ajustes  com o poder  público  para  a  execução de  serviços

socioassistenciais, sob a primazia da responsabilidade do Estado e sob o comando do órgão

público gestor da Política Pública de Assistência Social. Para tanto, devem estar de acordo com

as normas vigentes da PNAS e atender as especificações previstas na Lei Nº 13.019/2014, o

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). 

Dessa forma, é legalmente possível a execução do serviço de acolhimento institucional
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para crianças e adolescentes através de entidades privadas. Destaque-se, por necessário, que,

mesmo diante dessa possibilidade, a responsabilidade primeira pela supervisão e garantia de qualidade

dos serviços caberá sempre ao Poder Público.

Saliente-se, por outro lado, que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),

ao dispor sobre a atuação dos membros do Ministério Público na defesa do direito fundamental

à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento1, estabeleceu

que  os  Promotores  de  Justiça  com  atribuição  em  matéria  de  infância  e  juventude  não-

infracional devem realizar, pessoalmente,  inspeções semestrais nos serviços de acolhimento

institucional sob sua responsabilidade.

Referida  norma  determinou,  ademais,  que  as  unidades  do  Ministério  Público

disponibilizem equipe técnica mínima composta por, pelo menos, um profissional de serviço

social,  um de psicologia  e  um de pedagogia.  Os profissionais  desta  equipe  devem prestar

assessoria técnica ao parquet na matéria de sua especialidade. 

No intuito de reforçar a necessidade da disponibilização de equipes técnicas mínimas, o

CNMP expediu,  em  2016,  a  Recomendação  de  nº  33,  que  versa  em  seu  art.  2º  sobre  a

necessidade de estruturação de equipes  mínimas multidisciplinares  para oferecer  assessoria

técnica  tanto  às  Promotorias  de  Justiça,  quanto  aos  Centros  de  Apoio  Operacionais  com

atribuição na área da infância e da juventude.

Dentre  as  principais  atribuições  dessas  equipes  técnicas  está  prestar  auxílio  aos

Promotores de Justiça com atribuição na seara da infância e juventude na execução das

inspeções anuais e semestrais nas unidades de acolhimento institucional para crianças e

adolescentes2. Esses profissionais se inserem nesse contexto contribuindo com seu saber, a fim

de prestar apoio técnico na avaliação da qualidade do atendimento prestado por esses serviços

e no monitoramento da política de acolhimento. 

Importante  ressaltar  que  o  MPCE,  desde  meados  de  1999,  amealhou esforços  para

estruturação de  equipe  técnica  vinculada  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  da  Infância,  da

Juventude e da Educação - CAOPIJE. Ao longo dos anos a equipe foi sendo estruturada, e, em

2017, contava com 03 (três) assistentes sociais e 02 (duas) psicólogas. Em abril de 2019 teve o

incremento com a chegada de 02 (duas) pedagogas.

1 Ver Resolução de nº 71, de 15 de junho de 2011
2  Ver Ato Normativo do PGJ/CE nº 034/2019 de 13 de maio de 2019
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No  Ceará,  o  Ministério  Público  vem  realizando  o  monitoramento  da  política  de

acolhimento  institucional  para  crianças  e  adolescentes  desde  2012,  contudo,  inicialmente,

somente os equipamentos situados na capital eram inspecionados. A partir de 2017, com a

ampliação  da  equipe  técnica  do  CAOPIJE,  foi  possível  a  interiorização  da  assessoria  aos

Promotores  de  Justiça  em  todo  o  Estado.  A ampliação  da  equipe  técnica  possibilitou  o

redesenho  das  atividades  internas  realizadas  até  então,  sendo  designada  uma  equipe  de

referência para atender as comarcas do interior e outra para a capital e Região Metropolitana de

Fortaleza. Desse modo, os Promotores de Justiça de todo o Estado passaram a contar com o

assessoramento  técnico  de  uma  equipe  multiprofissional  que  vem  contribuindo

sistematicamente para o acompanhamento da política de acolhimento institucional do Ceará,

mediante  realizações  de  visitas  semestrais,  de  orientações  técnicas  nessa  matéria,  além de

reuniões intersetoriais e outras ações.

As inspeções consistem em visitas institucionais em que são preenchidos formulários

expedidos  pelo  CNMP3.  Tais  roteiros  se  fundamentam,  em  grande  parte,  no  documento

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, publicado

pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  (MDS)  e  aprovado

conjuntamente  pelo  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente

(CONANDA)  e  pelo  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  (CNAS),  em  2009.  Esse

importante documento compila os parâmetros de funcionamento dos serviços de acolhimento

institucional para crianças e adolescentes e apresenta orientações metodológicas, considerando

tanto  os  aspectos  de  infraestrutura  e  espaços  mínimos,  quanto  de  recursos  humanos  e

metodologia de atendimento.

Diante  de  todo  o  exposto,  o  presente  relatório  tem  como  objetivo  apresentar  os

resultados do monitoramento realizado junto as 58 (cinquenta e oito)4 unidades de serviço de

acolhimento  institucional  para  crianças  e  adolescentes  do  Estado  do  Ceará  no  período

compreendido entre março de 2017 a outubro de 2019. Todos os gráficos desse documento

foram elaborados a partir dos levantamentos realizados pela equipe técnica do CAOPIJE, tendo

como principal fonte de pesquisa os dados contidos no site do CNMP (relativos às inspeções

3 Ver anexos da já citada Resolução de nº 71/2011

4 Os dados apresentados nesse monitoramento referem-se há 58 entidades. Após a compilação dos dados 02
novos acolhimentos foram criados (Casa Lar II, em Fortaleza e um abrigo institucional em Ipu).
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realizadas  pelo  Ministério  Público)  e  as  informações  constantes  nos  relatórios  técnicos  de

inspeção elaborados pela referida equipe.

1.  Caracterização  geral  dos  serviços  de  acolhimento  institucional  para  crianças  e

adolescentes no Estado do Ceará

1.1. Quanto ao número de unidades de acolhimento e de acolhidos

Conforme dados levantados na última inspeção realizada pelo Ministério Público do

Estado  do  Ceará,  nos  meses  de  agosto,  setembro  e  outubro  de  2019,  o  Ceará  possui  585

(cinquenta e oito) unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, com o total

de 853 acolhidos. Desses, 392 estão em Fortaleza (o que corresponde a 46% do total).  No

interior do Estado são 272 (aproximadamente 32% do total) e 189 (representando 22%) estão

na Região Metropolitana de Fortaleza6. 

Na tabela abaixo, observa-se a implantação de novas unidades no triênio 2017-2019:

Morada Nova (2017),  São Benedito (2018),  Itarema (2018),  Ipu (2019),  Horizonte (2017),

Casa  Abrigo  I  e  II  e  Casa  Lar  I,  de  Fortaleza.  Além  disso,  foram  reabertas  após  o

monitoramento do MPCE as unidades de Orós, Aracati e Jaguaruana. 

Em Fortaleza,  foram fechadas  04  unidades:  Abrigo  Desembargador  Olívio  Câmara

(ADOC), Albergue Vida Gente, Casa Abrigo e Missão Vida em Foco. No interior do Estado o

acolhimento de Viçosa encerrou suas atividades e na Região Metropolitana de Fortaleza –

RMF - fecharam 02 serviços, sendo na Cidade de Maranguape e outro no Eusébio.

Tabela – Número de unidades fechadas/ implantadas/ reabertas, por região, 2017-2019

5 Vide nota anterior.
6 Na  Região  Metropolitana  de  Fortaleza  há  11  (onze)  entidades  que  acolhem  crianças  e  adolescentes,

distribuídas em Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape e Pacajus. 

REGIÃO FECHADAS IMPL./REAB.

Fortaleza 4 3

RMF 2 1

Interior 1 7

TOTAL 7 11
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1.2.  Quanto  ao  número  de  vagas  para  acolhimento  institucional  de  crianças  e

adolescentes 

No  período  analisado  neste  documento  foram  fechadas  320  vagas  e  abertas  160.

Contudo,  impende  salientar  que  tal  mudança  representa  um  avanço  no  processo  de

reordenamento dos serviços de acolhimento institucionais, visto que, as vagas criadas estão

distribuídas  em  equipamentos  que  respeitam  os  parâmetros  de  atendimento  quanto  a

capacidade,  recursos  humanos  e  metodologia,  ao  passo  que,  as  que  foram  fechadas

funcionavam conforme o modelo institucional que o Estatuto da criança e do Adolescente veio

superar.

Ao analisarmos a relação entre as novas vagas disponibilizadas e as extintas, percebe-se

que o impacto da implantação desses novos serviços foi mais relevante no interior do Estado,

uma vez que a abertura destes acolhimentos representou um efetivo aumento de cobertura dos

serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. 

Na RMF apenas uma das unidades que foi fechada, o Educandário Eunício Weaver,

localizado  em  Maranguape,  declarava  poder  acolher  até  150  crianças  e  adolescentes,

capacidade muito acima do estabelecido pelas normativas de há muito já vigentes. 

Já em Fortaleza, a Casa Abrigo (uma das que encerrou suas atividades) declarava em

2017 capacidade para acolher até 90 crianças/adolescentes (número igualmente superior ao que

hodiernamente se considera razoável).  O Albergue Viva Gente,  que também encerrou suas

atividades, não se adequava às normativas técnicas e funcionava como espaço de passagem

transitória para adolescentes. O ADOC estava em descompasso com as normativas vigentes

por atender apenas crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência física e/ou sensorial.

A Unidade de Acolhimento Missão Vida em Foco, em 2018, optou por encerrar suas atividades

socioassistenciais voltadas para acolhimento. 

As demais  unidades  fechadas,  no interior  do Estado e  na Região  Metropolitana  de

Fortaleza  também  encerraram  suas  atividades  por  não  terem  aderido  a  indicações  de

reordenarem suas atividades conforme as normativas técnicas.
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GRÁFICO

1.3. Quanto à distribuição das unidades de acolhimento pelo Estado

Destaque-se, por agora, que, das 58 entidades, 28 (46,5%) estão no interior do Estado,

sendo distribuídas nas seguintes regiões administrativas7: Litoral Leste e Oeste, Canindé, Vale

do Jaguaribe, Crateús, Inhanmuns, Sobral, Cariri,  Ibiapaba, Sertão Central e Centro Sul do

Estado. Estas entidades são responsáveis pelo acolhimento de 32% das crianças e adolescentes.

A RMF8 possui 11 acolhimentos, os quais estão situados nos municípios de Aquiraz (2),

Caucaia  (1),  Eusébio  (1),  Horizonte(1),  Itaitinga(1),  Maracanaú(3),  Maranguape(1)  e

Pacajus(1). Essas entidades correspondem a 19% dos serviços, acolhendo 22% das crianças e

adolescentes. 

Já  Fortaleza tem 219 (vinte  e  uma) unidades,  o  que equivale  a  34,5% do total  dos

serviços de acolhimento implantados no Estado, e atende a aproximadamente 46% do público-

7 Foi adotado critério de divisão de regiões administrativas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará (IPECE). Este critério também é utilizado pela SPS-CE. 

8 A Região Metropolitana de Fortaleza é composta pela capital cearense e outros dezoito municípios vizinhos
(Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape,
Pacajús, Pacatuba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, Trairi e São Luís do Curu),
crida pela Lei Complementar do Brasil nº 14 de 1973.

9 Após conclusão da compilação dos dados, foi inaugurada uma nova Casa Lar em Fortaleza com capacidade
para 10 acolhidos.
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alvo  da  política.  Como  observado,  a  capital  concentra  quase  metade  das  crianças  e

adolescentes sob medida protetiva de acolhimento institucional. 

GRÁFICO

1.4. Quanto à modalidade de atendimento das unidades de acolhimento

Em relação à modalidade de atendimento, ressalte-se que ainda há predominância da

modalidade abrigo institucional, em relação as modalidades de Casa-lar e Família Acolhedora.

Como observado no gráfico abaixo,  o Estado do Ceará possui apenas 09 Casas-lares e 02

programas de família acolhedora, recém-implantados10 nos municípios de Fortaleza e Eusébio.

Infelizmente, a despeito dessas últimas modalidades serem preferencialmente indicadas, por

guardarem semelhanças  com o ambiente  familiar,  resguardando as  crianças  e  adolescentes

acolhidos de serviços com características mais institucionalizadas, essa opção ainda é pouco

adotada no Estado do Ceará. 

10 Dados relativos aos programas implantados de família acolhedora não foram considerados na pesquisa, pois 
não houve participação da equipe técnica do Caopije em inspeções nesses serviços.
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GRÁFICO 

1.5. Quanto ao tipo de gestão das unidades de acolhimento

No que tange ao tipo de gestão, os acolhimentos podem ser geridos de forma direta,

indireta ou mantidos integralmente por entidades privadas. Observa-se no gráfico abaixo que

29  acolhimentos  (48%)  possuem  gestão  direta,  24  (40%)  gestão  indireta  e  7  (12%)  são

executados por entidades privadas. 

O interior  do  Estado concentra  a  maior  parte  (24%) dos  acolhimentos  com gestão

direta, já em Fortaleza e RMF predomina a modalidade de gestão indireta.
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GRÁFICO

1.6. Quanto à Infraestrutura das unidades de acolhimento

As orientações técnicas para os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes

sugerem parâmetros de infraestrutura e espaços mínimos para funcionamento dos serviços de

acolhimento institucional, onde incluem-se as modalidades de Abrigo Institucional e Casa-lar. 

Nas  visitas  iniciadas  em  2017,  realizadas  pela  equipe  técnica  do  CAOPIJE,  foi

observado que existiam acolhimentos com as mais variadas irregularidades, desde a ausência

de registros mínimos (alvará de funcionamento, alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância

Sanitária), até problemas na estrutura física, tais  como: instalações inadequadas por falta de

iluminação  e  ventilação;  imóveis  com  rachaduras;  padrão  de  arquitetura  das  residências;

infiltrações; instalações elétricas expostas;  instalações hidráulicas quebradas; banheiros sem

descarga de dejetos; acúmulo de entulhos; mofo e sujeira. 

Havia alguns acolhimentos com placas de identificação e outros localizados em áreas

não residenciais e sem acessibilidade para pessoas com deficiência. 

Além disso,  a organização dos espaços internos nem sempre garantiam privacidade,

ambiente  para  estudo,  lazer,  descanso,  local  exclusivo  para  equipe  técnica,  coordenação  e

espaço para reuniões, conforme previsto nos parâmetros. 
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Também  se  identificou  a  falta  de  individualização  de  roupas,  calçados,  além  de

precariedade no acesso a itens de higiene pessoal, brinquedos, livros, recursos pedagógicos e

medicações.

A infraestrutura das unidades inspecionadas, inicialmente, não atendia plenamente aos

parâmetros  estabelecidos  pelas  orientações  técnicas,  comprometendo  as  condições  de

salubridade,  segurança,  habitabilidade  e  acessibilidade  necessárias.  Os  relatórios  técnicos,

então, apontaram esta situação e sugeriram medidas a serem adotadas para fossem sanadas as

irregularidades e responsabilizados os respectivos responsáveis. 

Já no último ciclo de inspeção deste ano, foram observados, como principais avanços

em  relação  à  infraestrutura:  a  regularização  dos  registros  (alvarás  e  registros  perante  o

CMDCA e o CMAS); reformas e readequações, com aquisição de novos mobiliários e maior

atenção à acessibilidade; melhoria na aquisição e na individualização de vestuário, calçados,

objetos de higiene pessoal, alimentação e medicação; e maior facilidade na disponibilização de

veículo para a unidade.

1.7. Quanto às Equipes Técnicas das unidades de acolhimento

Em relação  aos  recursos  humanos,  no  início  dos  ciclos  de  inspeção  (2017)  foram

observadas como principais problemáticas nos serviços de acolhimentos: coordenadores sem

formação superior; carência em relação ao quantitativo da equipe de apoio; falta de supervisão

técnica por parte do órgão gestor da política de assistência social  (coordenação da Proteção

Social  Especial  do SUAS) e  do Centro de Referência  Especializado  de  Assistência  Social

(CREAS); ausência do plano de capacitação sistemática para os profissionais e acolhimentos

sem equipe técnica mínima exclusiva, conforme demonstrado abaixo. Contudo, após dois anos

de monitoramento,  inúmeros foram os avanços quanto a este  particular.  Vejamos gráfico e

tabelas:
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Gráfico

Evolução do quantitativo de equipes técnicas mínimas no Estado do Ceará, 2017-2019
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Abaixo, segue tabela descritiva com os profissionais que devem compor a equipe de

recursos humanos dos acolhimentos, conforme documento de Orientação Técnicas: serviços de

acolhimento institucional para crianças e adolescentes (BRASIL, 2009).

Equipe profissional mínima para os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes
nas modalidades abrigo institucional e casa-lar

Profissional Abrigo institucional Casa-lar

Coordenador 01 profissional com nível superior e 
experiência na função

01 profissional com nível superior para 
atendimento a até 20 crianças e 
adolescentes em até 3 casas-lares

Equipe técnica 02 profissionais com formação em 
serviço social e psicologia, para 
atendimento grupo máximo de 20 
crianças e adolescentes, com carga 
horária mínima de 30 horas semanais.

  02 profissionais com formação em 
serviço social e psicologia, para 
atendimento a até 20 crianças e 
adolescentes acolhidos em até 3 casas-
lares. 
  No caso do serviço englobar apenas 

uma casa-lar, o número de profissionais 
de nível superior poderá ser reduzido 
para um.

Educador/cuidador 01 profissional para cada 10 usuários,
por turno, com nível médio e 
capacitação específica.

01 profissional para cada 10 usuários, por
turno, com nível médio e capacitação 
específica.

Auxiliar de 
educador/cuidador

01 profissional para cada 10 usuários,
por turno, com nível fundamental e 
capacitação específica.

01 profissional para cada 10 usuários, por
turno, com nível fundamental e 
capacitação específica.

2. Caracterização geral das crianças e adolescentes acolhidos no Estado do Ceará (2017 a

2019)

No período analisado, percebe-se que não houve alterações significativas no número

total de acolhidos no Estado, que se mantém em torno de 850 acolhidos. Destaca-se que nesse

quantitativo não foi considerado a Unidade de Acolhimento Albergue Viva Gente, tendo em

vista sua característica de espaço de passagem e transitoriedade no tempo de acolhimento.

Observa-se que, como já dito acima, em relação a distribuição dos acolhidos no Estado do

Ceará por região administrativa:  46% estão em Fortaleza, 22% na RMF e 32% no interior,

Vejamos os gráficos: 
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GRÁFICO

Número total de acolhidos no Estado do Ceará, no triênio 2017-2019

GRÁFICO

Comparativo de acolhidos e vagas no Estado do Ceará, por região administrativa em

2019
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2.1. Caracterização dos acolhidos em relação a faixa etária

Mediante análise dos dados, observa-se diminuição dos acolhimentos de crianças (0-11

anos), acompanhado de pequeno aumento no acolhimento de adolescentes (12-18 anos). Do

total  de  acolhidos  (853),  60%  são  crianças  e  40%  são  adolescentes.  Dentre  as  crianças

acolhidas, 46% estão em Fortaleza, 18% na RMF e 36% no interior. Já os adolescentes estão

assim distribuídos: 46% estão em Fortaleza, 28% na RMF e 26% no interior.

GRÁFICO

Crianças e adolescentes acolhidos no Estado do Ceará, por faixa etária, 2017 -2019

2.2.  Desligamentos  de  crianças  e  adolescentes  vinculados  aos  serviços  de  acolhimento

institucional no Estado do Ceará

A política de acolhimento institucional deve ter caráter provisório. Logo no ingresso do

acolhido no serviço,  a  equipe  técnica  deve  iniciar  trabalho voltado para  a  manutenção de
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esta. 

Destaca-se que, a Lei nº 13.509 de 22 de novembro de 2017, diminuiu o prazo máximo

de permanência das crianças e adolescentes nos serviços de acolhimento institucional para 18

meses, determinando em seu art. 2º, § 2º que “a permanência da criança e do adolescente em

programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses),

salvo  comprovada  necessidade  que  atenda  ao  seu  superior  interesse,  devidamente

fundamentada pela autoridade judiciária” e estabeleceu, ainda, que a situação jurídica dos

acolhidos deverá ser reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, conforme disposto no art.

2º, § 1º. A partir da promulgação dessa lei, as equipes dos serviços de acolhimentos precisaram

se reorganizar para atender aos novos prazos, o que as impulsionou a redobrar seus esforços

para resolução da situação das crianças e adolescentes acolhidos com a máxima celeridade.

Desse  modo,  percebe-se  no  gráfico  abaixo  que  houve  um aumento  no  número  de

desligamentos por retorno familiar, tanto na RMF (400%), quanto no interior do Estado (90%)

no período analisado.

GRÁFICO

Número de desligamentos por retorno para a família de origem, por região

administrativa - 2017 - 2019
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Esgotadas todas as possibilidades de reintegração familiar, tanto para família nuclear,

quanto extensa, deve-se considerar a colocação da criança e adolescente em família substituta.

As alterações mencionadas acima, propostas pela Lei nº 13.509/2017, também visam agilizar a

tramitação  dos  processos  jurídicos  dos  acolhidos,  contribuindo  para  que  a  efetivação  das

adoções  ocorram em prazos  menores.  No gráfico  abaixo,  observa-se  também que ocorreu

aumento progressivo no número de adoções11 no Estado, concentrado, sobretudo, na RMF e

interior do Estado. Esse fato pode ser associado, em parte,  às ações do MPCE, através do

Projeto “CNA Forte, Adoção Segura”, que iniciou em 2017 e teve como objetivo a efetiva

implantação do Cadastro Nacional de Adoção em todas as comarcas do Estado do Ceará, para

que as adoções sejam feitas de forma segura e conforme a legislação vigente. O projeto teve

um alcance de 69 municípios, com cobertura de 100% das comarcas que dispõem de Serviço

de Acolhimento Institucional.

Gráfico

Número de Desligamentos por Adoção - 2017 a 2019.

2.3. Acolhidos fora do município de origem - 2019

A Política Nacional de Assistência Social recomenda que o acolhimento ocorra o mais

11 Dados coletados no sistema resoluções do CNMP, preenchidos a partir  das informações repassadas pelas
unidades de acolhimento nas inspeções semestrais do MPCE.
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próximo possível do local de origem dos acolhidos, tendo em vista que isso facilita o trabalho

de acompanhamento das famílias pela equipe técnica e favorece a preservação dos vínculos

familiares  e  comunitários  das  crianças  e  dos  adolescentes  atendidos.  “Esses  vínculos  são

fundamentais, nessa etapa do desenvolvimento humano, para oferecer-lhes condições para um

desenvolvimento  saudável,  que  favoreça a  formação de  sua identidade e  sua constituição

como sujeito e cidadão” (BRASIL, 2009, pg. 25). 

Apesar  dessas  recomendações,  com  base  nos  dados  coletados  no  último  ciclo  de

inspeção,  em 2019,  há  141  crianças  e  adolescentes  acolhidas  fora  de  seus  municípios  de

origem ou distante mais de 2 (duas) horas de deslocamento, o que representa 16,5% do número

total  de  acolhidos.  Cumpre  destacar  que  dentre  esses  acolhidos,  96%  encontram-se  nos

acolhimentos mantidos pelo Governo do Estado, por meio da SPS. São serviços destinados ao

acolhimento de crianças e adolescentes encaminhadas por municípios que não possuem esse

suporte socioassistencial em seu território.

Abaixo segue a distribuição dos acolhidos de Fortaleza que estão fora do município de

origem, por ente administrativo, conforme demonstrado no gráfico.

GRÁFICO

Número de acolhidos em Fortaleza fora do município de origem - 2019
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 O território de Fortaleza concentra o maior percentual (54,6%) de acolhidos de outros

municípios, justificado pela concentração dos acolhimentos mantidos pelo Estado na capital

cearense. Na RMF 23,2% dos acolhidos estão fora de seu município de origem, seguido do

interior com 12,8%, conforme demonstrado no gráfico a seguir. Destaca-se que tanto a RMF

(Itaitinga),  quanto  o  interior  do  Estado  (Jaguaruana)  abrigam  unidades  de  acolhimento

regionalizadas, implantadas durante o processo de regionalização alavancado pela SPS.

GRÁFICO

Número de acolhidos fora do município no Estado do Ceará - 2019
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A consolidação e  a  análise  dos  dados  resultantes  do  monitoramento  da  política  de

acolhimento institucional para crianças e adolescentes realizadas pelo MPCE nos anos de 2017

a 2019 possibilitou a obtenção de um panorama desta política no Estado do Ceará.

Ao longo dos três últimos anos foram observados avanços significativos na política de

acolhimento  no Estado,  principalmente  em relação aos  ganhos nas  áreas  de  infraestrutura,

recursos  humanos  e  qualidade  do  trabalho  realizado  pelas  equipes  técnicas,  sobretudo  no

interior do Estado. Tais avanços têm impacto direto no atendimento dispensado às crianças, aos

adolescentes  e  aos  familiares  assistidos  pelos  serviços  de  acolhimento  institucional,  com

reflexos positivos observados no aumento do número de desligamentos no período, tanto em

razão de retorno à família de origem, quanto por colocação em família substituta (adoção). 

Contudo, outros desafios se sobrepõem a esta política que ainda precisa avançar no

Estado,  podendo  ser  destacados:  a  efetiva  implantação  do  processo  de  regionalização;  a

criação de uma política de acolhimento institucional para crianças e  adolescentes em cada

município  do  Ceará  (através  da  implantação  de  programas  de  família  acolhedora,  de

inauguração  de  acolhimentos  em  consórcio  com  outros  municípios  circunvizinhos,  de

aquisição  de  vagas  em acolhimentos  já  existentes,  dentre  outras  estratégias);  melhoria  no

cuidado dispensado aos acolhidos; avanços nas condições de habitabilidade, educação, lazer e

cultura. 


