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INTRODUÇÃO

A partir da doutrina da proteção integral, reconhecida e prevista a partir da Constituição

Federal de 1988 (CF), crianças e adolescentes foram elevados à categoria de sujeitos de direitos,

sendo-lhes  assegurados  mecanismos  de  proteção  social  mediante  um regime  de  prioridade

absoluta de políticas públicas por estarem em condição peculiar de desenvolvimento, conforme

se infere nos arts. 227 da CF e art. 4º, caput e parágrafo único, do ECA

De acordo o art. 227 da CF e art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a

proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes não é dever apenas de um órgão

ou entidade, devendo ser uma atuação conjunta e articulada entre família, sociedade e Poder

Público.

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 ameaçados1.

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.

Com o objetivo de viabilizar a efetividade da doutrina da proteção integral, há a previsão

da descentralização e ampliação da política assistencial pela CF, conforme se infere no art. 204,

I CF. Ou seja, fica resguardado à União a competência para dispor de normas gerais, enquanto a

1 Art. 101, ECA. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar,
dentre  outras,  as  seguintes  medidas:  I  -  encaminhamento  aos  pais  ou  responsável,  mediante  termo  de
responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - matrícula e frequência obrigatórias
em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários
de proteção, apoio e promoção da família,  da criança e do adolescente;  V - requisição de tratamento médico,
psicológico  ou  psiquiátrico,  em  regime  hospitalar  ou  ambulatorial;  VI  -  inclusão  em  programa  oficial  ou
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII - acolhimento institucional; VIII -
inclusão em programa de acolhimento familiar; IX - colocação em família substituta.



execução dos programas é de competência estadual e municipal.

A proposta de uma nova política de atendimento voltada à população infanto-juvenil

brasileira prevê a municipalização do atendimento, além da criação de Conselhos Municipais de

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA’s) e os Conselhos Tutelares (CT’s), órgãos que

participam da tomada de decisão em relação às políticas públicas voltadas à concretização de di-

reitos do público infanto-juvenil. 

O Art. 88 do ECA estabelece como diretriz da política de atendimento a crianças e ado-

lescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social a municipalização do referido atendi-

mento. Significa dizer que o Município, enquanto ente autônomo, tem melhores condições de

diagnosticar problemas e deficiências que atingem a população infanto-juvenil e definir as estra-

tégias e ações necessárias para a sua solução. 

Portanto, uma política pública municipal de atendimento de crianças e adolescentes deve

ser, obrigatoriamente, de responsabilidade do ente municipal, com a existência de equipamentos

de suporte socioassistencial e ou, programas de atendimento que garantam o direito à convivên-

cia familiar e comunitária de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnera-

bilidade, conforme dispõe o art. 227, caput, da Constituição Federal e arts. 4º, caput, 19 e 100,

do ECA.

Diante do exposto, o presente Projeto de Ação Político-Institucional tem como objetivo a

sensibilização de gestores públicos, diretores de organizações não governamentais, a própria

sociedade civil, poderes constituídos e atores do Sistema de Justiça e Rede de Proteção, para a

efetiva criação de pelo menos um Programa de Ação ou Serviço que possibilite o Acolhimento

Protetivo de crianças e adolescentes em situação de abandono ou vulnerabilidade social, dentro

dos limites territoriais de seu município de origem.

JUSTIFICATIVA

Em 2020, o Estatuto da Criança e Adolescente completa três décadas de sua vigência,



porém, a partir dos dados do Disque 100, é possível identificar ineficiência ou, até mesmo,

inexistência de implementação da diretriz primeira relativa à política de atendimento, no caso, a

municipalização do atendimento.

O Disque Direitos Humanos, popularmente conhecido como “Disque 100”, é vinculado

ao Ministério da Mulher,  da Família e dos Direitos e constitui  um canal para denúncias de

violação de direitos humanos, incluindo crianças e adolescentes. De acordo com o Relatório de

2019 da  Ouvidoria  Nacional  de  Direitos  Humanos  (ONDH),  as  denúncias  de  violações  de

direitos de crianças e adolescentes referente a negligência representam 38% dos registros em

todo  o  Brasil2.  Especificamente  no  Estado  do  Ceará,  até  o  1º  semestre  de  2019,  foram

registradas 1316 denúncias de negligência e abandono de crianças e adolescentes.3

Tais  dados  refletem  a  situação  de  risco  e  vulnerabilidade  que  diversas  crianças  e

adolescentes são submetidas, demonstrando a inexistência e/ou inefetividade de uma política de

atendimento municipal efetiva e articulada com os demais atores do Sistema de Garantia de

Direitos.

De acordo com o art. 227 da CF e art. 4º do ECA, a família é a primeira instituição

convocada para atuar na defesa dos direitos de crianças e adolescentes,  motivo pelo qual o

direito  à  convivência  familiar  ser  considerado  um  dos  direitos  fundamentais  a  serem

assegurados a crianças e adolescentes4. Desta forma, todo e qualquer trabalho na proteção de

crianças e adolescentes deve ser desenvolvido, preferencialmente, no âmbito familiar.

O  Sistema  Único  de  Assistência  Social  (SUAS),  enquanto  modelo  de  gestão

descentralizado,  constitui-se  na  “regulação  e  organização  em todo  o  território  nacional  das

ações  socioassistenciais”  (PNAS/2004)5,  sendo  a  família  é  o  eixo  central  das  ações,

2 Relatório  Disque  Direitos  Humanos  de  2019.  Disponível  em:  https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-
informacao/ouvidoria/Disque100Relatorio_Crianaeadolescentes.pdf
3 Balanço  de  denúncias  de  violação  de  direitos  de  crianças  e  adolescentes  em  2019.  Disponível  em:
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/ouvidoria/balanco-disque-100
4 DIGIACOMO, Murillo José. Estatuto da criança e do adolescente anotado e interpretado. Ministério Público do
Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2017.
5 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. Política Nacional de Assistência
Social  –  PNAS/2004  Norma  Operacional  Básica  (NOB/SUAS,  2004).  Disponível  em:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf.



reconhecendo-se  que  a  proteção  de  crianças  e  adolescentes  exige,  também,  a  proteção  da

família.

Em seguida, a previsão constitucional indica a comunidade e a sociedade como atores

de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Grupos comunitários “podem

facilmente saber em que medida os direitos da criança e do adolescente estão assegurados ou

negados em seu meio, bem como os riscos aos quais eles estão sujeitos”6. Já à sociedade cabe a

participação da defesa dos direitos e o exercício do controle social, devendo se posicionar na

articulação e mobilização em pro do controle e efetivação das políticas públicas para a infância

e adolescência.

E,  finalmente,  ao  Estado cabe  atuação na  proteção desses  direitos,  com prioridade

absoluta,  inclusive no que diz respeito  à preferência  na formulação e  execução de políticas

públicas sociais e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a

proteção à infância e à juventude, conforme prevê o art. 4º, parágrafo único, alíneas “c” e “d” do

ECA.

Segundo a Política Nacional  de Assistência  Social  (PNAS), publicada em 2004, os

serviços  que  visam  a  proteção  social  especial  de  alta  complexidade  são  os  que  garantem

proteção  integral  (incluindo  alimentação,  moradia,  etc)  “para  famílias  e  indivíduos  que  se

encontram sem referência  e,  ou,  em situação de  ameaça,  necessitando ser  retirados  de  seu

núcleo familiar e, ou, comunitário”.

Diante  de  situações  excepcionais  que  exigem  o  afastamento  da  criança  ou  do

adolescente do lar, como única alternativa para garantir a proteção de violação de direitos, a

existência de uma política de atendimento permite a aplicação de ações e estratégias para o

cumprimento do cuidado e proteção não fornecidos pela família.

Dentre programas e equipamentos que podem ser implementados enquanto política de

atendimento  de  crianças  e  adolescentes,  estão,  além  do  acolhimento  institucional,  com  as

6 CURY, Munir (Coord.) Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. Comentários jurídicos e sociais.. 12 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2013.



modalidades de guarda subsidiada e família acolhedora.

Acolhimento Familiar

O acolhimento familiar está previsto no art. 90, III, do ECA e trata-se de colocação de

uma criança ou adolescente que se encontre em situação de vulnerabilidade em uma família

extensa  (guarda  subsidiada)  ou  em  uma  família  previamente  cadastrada  e  capacitada  para

realizar o acolhimento (família acolhedora), com auxílio financeiro em ambos os casos.

De acordo com o Caderno de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Cri-

anças e Adolescentes7, os Serviços de Acolhimento devem estar em interface com outros servi-

ços da rede socioassistencial quanto com demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

Desta forma, a organização da rede local de serviços de acolhimento deverá garantir

que toda criança ou adolescente que necessite de acolhimento receberá atendimento e que have-

rá diversificação dos serviços ofertados, bem como articulação entre as políticas públicas, de

modo a proporcionar respostas efetivas às diferentes demandas dos usuários.

Importante  ressaltar  que  a  modalidade  de  acolhimento  familiar  é  considerada  a

alternativa preferencial de acolhimento, uma vez que mantém a criança e o adolescente em um

serviço que resguarda as características e a rotina de uma convivência familiar. Ademais, é um

ambiente propício para a formação de vínculos, os quais não devem ser concebidos de forma

negativa,  uma  vez  que  são  essenciais  ao  desenvolvimento  biopsicossocial  de  crianças  e

adolescentes, sobretudo na primeira infância. 

A  permanência  prolongada  em  ambiente  institucionalizado,  tal  qual  ocorre  na

modalidade acolhimento institucional, seja em abrigo ou casa-lar, pode trazer atrasos e prejuízos

no  desenvolvimento  infantil,  em  virtude  de  uma  estimulação  deficiente  e  da  ausência  na

formação de vínculos significativos com pessoas de referência.

7 BRASIL,  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  –  MDS.  Disponível  em:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes-tecnicas-servicos-de-
alcolhimento.pdf. Acesso em: 12 jun 2020.



É possível elencar  duas modalidades de acolhimento familiar:  programa de Guarda

Subsidiada e Serviço de Família Acolhedora.

Guarda Subsidiada

A guarda  subsidiada  permite  a  reintegração em família  extensa  com a  inserção  da

criança ou adolescente em um lugar natural de desenvolvimento, possibilitando a perpetuação

dos cuidados e manutenção de vínculos familiares. Este serviço, conforme se depreende do art.

260, do ECA, pode ser financiado pelo Fundo da Infância e da Adolescência (FIA), bem como é

modalidade de acolhimento mais sustentável para os municípios de pequeno porte.

O programa de Guarda Subsidiada, ainda que não esteja expressamente previsto pelo

SUAS, pode ser interpretada como uma modalidade de acolhimento familiar, na qual a criança

ou adolescente em situação de abandono ou vulnerabilidade é inserida em família extensa com

quem a criança ou o adolescente possua vínculos de afinidade e afetividade, mediante o repasse

de recursos para a própria família, caso seja alegada hipossuficiência.

A partir de uma interpretação sistemática, é possível identificar a fundamentação para

este projeto nos artigos 227, VI da Constituição Federal, art. 34, “caput”, e 260, §2º do ECA e

nas normativas que regem o SUAS:

Art. 227, CF. 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.
(...)
VI  -  estímulo  do  Poder  Público,  através  de  assistência  jurídica,
incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei,  ao acolhimento, sob a forma de
guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; (grifos nossos)

Art. 34, ECA. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos
fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente
afastado do convívio familiar. (grifos nossos)

Art. 260, ECA. Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da
Criança  e  do  Adolescente  nacional,  distrital,  estaduais  ou
municipais,  devidamente  comprovadas,  sendo  essas  integralmente  deduzidas  do
imposto de renda, obedecidos os seguintes limites:
(...)
§  2o  Os  conselhos  nacional,  estaduais  e  municipais  dos  direitos  da



criança  e  do  adolescente  fixarão  critérios  de  utilização,  por  meio  de  planos  de
aplicação,  das  dotações  subsidiadas  e  demais  receitas,  aplicando  necessariamente
percentual  para  incentivo  ao  acolhimento,  sob  a  forma  de  guarda,  de  crianças  e
adolescentes  e para programas de atenção integral  à primeira infância em áreas  de
maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. (grifos nossos)

O Brasil já registra algumas experiências com esse programa em cidades como Belo Ho-

rizonte (MG) e Blumenau (SC). No Ceará, ainda não existe experiências dessa modalidade de

acolhimento.

Família Acolhedora

O Programa de Família Acolhedora está previsto na PNAS, cujas orientações técnicas

para  a  execução  desse  serviço  foram  aprovadas  pela  Resolução  Conjunta  nº  01/2009  do

Conselho Nacional  dos  Direitos da Criança e  do Adolescente (CONANDA) e do Conselho

Nacional de Assistência Social (CNAS).

Assim  como  a  guarda  subsidiada,  a  família  acolhedora  é  uma  modalidade  de

acolhimento familiar com recebimento de subsídios para auxiliar o recebimento de crianças e

adolescentes em situação de vulnerabilidade. Entretanto, difere da guarda subsidiada, já que é

realizado o cadastro e a capacitação de famílias que se voluntariam ao programa e recebem

crianças e adolescentes de acordo com o perfil escolhido e avaliado pela equipe técnica.

O  Serviço  de  Acolhimento  em  Família  Acolhedora  deve  se  organizar  segundo  os

princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que se refere à

excepcionalidade e à provisoriedade do acolhimento, ao investimento na reintegração à família

de origem, nuclear ou extensa, à preservação da convivência e do vínculo afetivo entre grupos

de irmãos e à permanente articulação com a Justiça da Infância e da Juventude e a rede de

serviços.

Este tipo de programa é particularmente adequado para atender crianças e adolescentes

que segundo avaliação, da equipe técnica e dos serviços da rede de atendimento,  indiquem

possibilidade de retorno à família de origem, ampliada ou extensa, salvo casos emergenciais,

nos quais inexistam alternativas de acolhimento e proteção.



As famílias que integram o programa são selecionadas, capacitadas e acompanhadas

pela  equipe  técnica  do  serviço  de  Acolhimento  para  que  possam  acolher  crianças  ou

adolescentes em medida de proteção aplicada por autoridade competente, a qual encaminha a

criança/adolescente  para  inclusão  nesse  serviço,  competindo à equipe  indicar  a  família  que

esteja disponível e em condições para acolhê-lo.

Acolhimento institucional

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 seguin-

tes modalidades: abrigo institucional, casa-lar e família acolhedora. 

Devido à municipalização do atendimento, é de competência dos municípios a implanta-

ção da política de atendimento a crianças e adolescentes, estabelecendo fluxos e, havendo de-

manda, instituir uma política de acolhimento. 

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

sendo 28 no interior, 10 na Região Metropolitana de Fortaleza e 22 na capital. Fortaleza possui,

ainda, o Programa Família Acolhedora, além de uma República (serviço destinado para pessoas

com idade a partir de 18 anos). O Programa Família Acolhedora também está implantado na

cidade de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza.

O  Governo  do  Estado  executa  direta  e  indiretamente  serviços  de  acolhimento

institucional para crianças e adolescentes, sob a gestão da Secretaria da Proteção Social, Justiça,

Cidadania,  Mulheres  e  Direitos  Humanos  (SPS).  Esses  serviços  vinculados  à  SPS 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.

A organização do SUAS traz, ainda, a possibilidade de oferta do serviço de acolhimento



para crianças e adolescentes de forma regionalizada. A política de acolhimento institucional é de

responsabilidade municipal, contudo, dependendo do porte e complexidade do município, há

possibilidade  de  pactuação  entre  os  entes  federativos  -  União,  Estado  e  Municípios  -  para

divisão de competências. 

A  PNAS  considera,  para  efeitos de  planejamento e  gestão,  a  classificação dos

municípios brasileiros segundo o  total  de  habitantes8,  ou seja,  o  porte populacional,  assim

divididos:

PORTE DOS MUNICÍPIOS

Porte População

Pequeno Porte I Município de até 20.000 habitantes 

Pequeno Porte II Município de 20.001 a 50.000 habitantes 

Médio Porte Município de 50.001 a 100.000 habitantes 

Grande Porte Município de 100.001 a 900.000 habitantes 

Metrópole Município de mais de 900.000 habitantes 

De  acordo  com  o  artigo  3º  da  Resolução  nº  23/2013  do  Conselho  Nacional  de

Assistência Social (CNAS), que trata dos critérios de elegibilidade dos municípios para receber

cofinaciamento federal, podem integrar a oferta regionalizada de serviço de acolhimento para

crianças e  adolescentes,  cidades  com população inferior a 50.000 habitantes,  que ainda não

recebam cofianciamento da União para essa modalidade de serviço e que ainda não tenham

acolhimento  para  crianças  e  adolescentes  implantados  ou  em processo  de  implantação.  No

Estado do Ceará,  há apenas 02 acolhimentos que seguem o padrão de regionalização, cujas

sedes estão localizadas as cidades de Itaitinga e Jaguaruana.

Importante  ressaltar  que  optar  pelo  acolhimento  institucional  de  uma  criança  ou

adolescente deve ocorrer, apenas, em caráter excepcional e provisório, com o objetivo de que a

criança ou adolescente permaneçam o menor tempo possível nesta medida, de forma que, caso

seja impossibilitado o retorno familiar, que seja disponibilizada para adoção.

De  acordo  com  o  Fundo  das  Nações  Unidas  (UNICEF),  para  cada  ano  de

8Forma de definição  utilizada  no Plano Estadual  de Assistência  Social  –  2204 a 2007,  do Estado  do Paraná,
tomando por base a divisão adotada pelo IBGE. 



institucionalização, uma criança acumula em média 4 meses de atraso em seu desenvolvimento

biopsicossocial9.

Outro estudo realizado com crianças na idade entre 2 (dois) e 7 (sete) anos que vivem

em acolhimentos  institucionais  em Fortaleza,  demonstraram que,  em média,  estas  crianças

apresentavam atraso de 6 (seis) meses em seu desenvolvimento psicomotor, sendo que 15%

apresentavam desenvolvimento motor de classificação  muito inferior ao normal10.

Por fim, conclui-se pela importância da existência de uma política de atendimento para

crianças e adolescentes, para que sejam garantidos os direitos e garantias constitucionais, dentre

eles à convivência familiar e comunitária.

A inexistência de uma política de atendimento a crianças e adolescentes que abranjam

programas ou equipamentos de acolhimento institucional faz com que o município não assuma

suas  obrigações  legais  nos  cuidados  e  proteção  desse  público,  permitindo  que  os  gestores

deleguem  tal  responsabilidade  a  outros  entes,  como  é  o  caso  do  pedido  de  acolhimento

institucional em municípios diversos da origem da criança e do adolescente, impedindo que

sejam fortalecidos vínculos familiares e comunitários.

Estas iniciativas, além de ratificarem a uma ineficiência da gestão municipal no que

tange à proteção de crianças e adolescentes, fragilizam laços familiares e comunitários, além de

dificultar as ações do Sistema de Justiça e Proteção, no que se refere à manutenção de vínculos

familiares  e  ao  cumprimento  de  atos  processuais,  o  que  pode  causar  um enorme  prejuízo

biopsicosocial aos infantes em proteção.

PÚBLICO-ALVO

Para a execução deste Projeto, foi realizado um recorte tendo como base a existência

9 Vídeo informativo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ShddbB6fn2o
10 ALVES,  Claudio  José  Lima.  OLIVEIRA,  Dairton  Costa  de.  Desenvolvimento  motor  de  crianças
institucionalizadas. Monografia apresentada para graduação no Curso de Educação Física. Faculdade Estácio de
Sá. Fortaleza, 2017. Disponível em: http://www.mpce.mp.br/caopije/doutrina-especializada/



ou não de política protetiva nos municípios do Estado do Ceará, bem como a existência de

demanda para a implementação da referida política.

Inicialmente, serão priorizados:

1) Municípios de médio porte que, apesar de incluídos no projeto de regionalização do

Estado, não possuem nenhuma outra modalidade de acolhimento para crianças e

adolescentes;

2) Municípios que não estão incluídos na proposta de implantação de acolhimentos

regionalizados  da  SPS  e  possuem  demanda  para  a  implantação  de  serviço  ou

programa de acolhimento.

Nestes municípios, crianças e adolescentes que sofrem ameaça ou violação de direitos

que exijam a colocação em família substituta são considerados beneficiários diretos do projeto.

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL

PRINCIPAL

• Fomentar a implementação de forma efetiva a diretriz estatutária da Municipalização do

Atendimento Protetivo dos municípios cearenses.

SECUNDÁRIO

• Otimizar  em todo o Estado do Ceará a política pública PROTETIVA, objetivando a

implementação ao máximo possível de Programas de Acolhimento Familiar e Guarda

Subsidiada, bem como a busca de soluções Familiares e Comunitárias para a questão

social do abandono ou necessário afastamento de crianças e adolescentes de sua família

natural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Sensibilizar os promotores de Justiça com atribuição na seara da Infância e Juventude,

Gestores  Públicos  e  Parlamentares,  visando  a  implementação  de  política  pública  de



protetiva para  crianças e  adolescentes nos limites territoriais  de seus municípios de

atuação,  para  implementarem  de  forma  efetiva  pelo  menos  uma  política  pública

específica nesse sentido;

2. Fomentar  ações  coordenadas  e  sistematizadas  para  o  progressivo  reordenamento  e

monitoramento dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Estado do

Ceará;

3. Sensibilizar os agentes que integram a rede de proteção acerca das medidas alternativas

à institucionalização de crianças e adolescentes nos municípios do Estado do Ceará.

DESCRIÇÃO DAS METAS E AÇÕES

META  1:  Realização das  audiências  de
apresentação  nos  10  (dez)  municípios  de
Médio  Porte  (Beberibe,  Boa  Viagem,
Camocim,  Cascavel,  Granja,  Icó,  Itapajé,
Pacatuba, Trairi e Viçosa do Ceará) que não
apresentam  nenhum  serviço  de  proteção
integral;

Sensibilização de Promotores de Justiça com
atribuição  na  seara  da  Infância  e  Juventude,
Gestores  Públicos,  Parlamentares,
Conselheiros  de  direitos,  conselheiros
tutelares,  Sistema  de  Justiça  e  a  rede  de
atendimento dos municípios que independente
do  porte  apresentam  casos  de  crianças  e
adolescentes  institucionalizados,  por  medida
de proteção, pela falta de oferta de programa
ou serviço;

META 2: (quantificável):  Realização  de  18
(dezoito)  audiências  virtuais  nos  municípios
de  Alcântaras,  Independência,  Itapiúna,
Marco,  Mauriti,  Pacoti,  Potengi  e  São
Gonçalo  do  Amarante que  apresentam
crianças e adolescentes institucionalizados por
medida de proteção fora dos limites territoriais
do município,  além dos  apontados  pela  SPS
que mesmo atendendo aos critérios de adesão
ao  plano  regionalizado  não  fizeram o  aceite
(Croatá,  Mombaça,  Parambu,  Pedra
Branca,  Piquet  Carneiro  e  Senador
Pompeu) e dos municípios inseridos no Plano
Estadual  de  Regionalização  dos  Serviços  de
Média e Alta Complexidade da SPS, mas com
o  número  de  acolhidos  acima  dos  critérios
elencados  pelo  Plano (Cruz,  Ipueiras,
Santana do Acaraú e Várzea Alegre)

Sensibilização de Promotores de Justiça com
atribuição  na  seara  da  Infância  e  Juventude,
Gestores  Públicos,  Parlamentares,
Conselheiros  de  direitos,  conselheiros
tutelares,  Sistema  de  Justiça  e  a  rede  de
atendimento  dos  municípios  partes  no
processo  de  regionalização  dos  serviços  de
acolhimentos  institucional  de  crianças  e
adolescentes  contribuindo  para  a
implementação do serviço proposto de modo a
garantir  a proteção ao direito á convivências
familiar;

META 3: (quantificável): Realização de nove
audiências virtuais  nos 09 (nove) municípios
sede  de  acolhimento  regionalizado  com  a

Sensibilização dos  membros do Sistema de
Garantia de Direitos dos municípios atendidos
pelo  projeto  quanto  aos  danos  ao



participação do SGD de todos os municípios
parte até tal data;

META 4: Realizar um seminário ou Webnário
com o tema “Alternativas à Institucionalização
como  medida  de  proteção:  acolhimentos
familiar  e  guarda  subsidiada  pra  família
ampliada.”

desenvolvimento  de  crianças  e  adolescentes
causados pela institucionalização; 

META 5:  Produzir  02  (dois)  PodCasts  com
gestores  de  equipes  do  Programa  Guarda
subsidiada e  Família  Acolhedora expondo as
especificadas,  vantagens  e  desafios  de  cada
um;

Sensibilizar  a  sociedade em geral  através  da
divulgação do projeto

META 6:  Produzir  folhetos informativos so-
bre o Programa Guarda Subsidiada e/ou Cards
( cards são pedaços interativos de informação
apresentados  quase  sempre  num formato  re-
tangular.  Assim  como  cartões  de  crédito  ou
cartas de jogos, os cards da web contém infor-
mações resumidas, relevantes e de rápida com-
preensão. O ponto forte desse formato é a inte-
ratividade.  Além  de  conter  informação,  os
cards são um convite ao engajamento);

Sensibilizar  a  sociedade em geral  através  da
divulgação do projeto

META 7:  Atender aos promotores de Justiça
com  atuação  na  área  da  infância  e  do
adolescente  dos  64(sessenta  e  quatro)
municípios que não existe nenhuma política de
acolhimento  e  que  não  estão  inseridos  nas
metas 1 e 2, mas que demandarem a adesão ao
projeto,  subsidiando-os  com  os  Guias  de
Atuação e orientação permanente;

Oferecer  apoio  permanente  e  subsídios
técnicos aos promotores de Justiça das demais
comarcas que não possuem nenhuma política
de  acolhimento,  mas  que  quiserem
desenvolver  ações  necessárias  à
implementação  dos  programas  e  serviços  de
proteção integral nos municípios 

PRAZO DO PROJETO

O projeto tem o prazo de execução biênio 2020/2021.

RESULTADOS ESPERADOS

• A criação por ato normativo próprio de Programas de Guarda Subsidiária e Serviços de



Família Acolhedora nos municípios de pequeno e médio porte  que apresentem crianças

institucionalizadas por medida protetiva fora do município de origem – 15 municípios 

• Assinatura de termo para  implantação  de  3 (três)  acolhimentos  regionalizados com

15(quinze) municípios contemplados;

• Assinatura de termo Implantação de 2(duas) famílias acolhedoras regionalizados com

6(seis) municípios contemplados;

ENTREGAS

Relatório de Diagnóstico CAOPIJE 1º Semestre de
2020

Plano Geral de Comunicação executado CAOPIJE, ESMP, 
ASCOM, NUGEP

Até dezembro de
2020

Divulgação do Guia de Atuação (Kits de 
Atuação)

CAOPIJE Até dezembro de
2020

Relação de Procedimentos Extrajudiciais 
abertos 

CAOPIJE, Promotor de 
Justiça

Até setembro de
2021

Realização de relatório das audiências 
realizadas

CAOPIJE, Promotor de 
Justiça

Até setembro de
2021

Relação de Municípios beneficiados pela 
regionalização

CAOPIJE, ESMP, 
ASCOM

Até setembro de
2021

Relatório da lista de Atos Normativos de 
criação da  política publicados

CAOPIJE, Promotor de 
Justiça

Até dezembro de
2021

Divulgação  do  Painel  de  acompanhamento  –
SAJ 

CAOPIJE Até dezembro de
2021

Realizar a Apresentação de Dados Estatísticos
do Projeto, com Apresentação de Relatório de
Monitoramento de Final,  destacando avanços,
retrocessos,  ações  e  percentual  alcançado  em
relação a meta desejada

CAOPIJE, Até dezembro de
2021

ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL

O  Projeto  tem  como  base  administrativa  a  estrutura  de  equipamentos  para

funcionamento a sede do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e Educação e



conta com a Equipe de Servidores e Estagiários desse Centro. 

ÁREAS MEIOS ENVOLVIDAS

 Assessoria de Comunicação do Ministério Público - ASCOM

 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público – CEAF

 Escola Superior do Ministério Público – ESMP

 Núcleo Gestor de Projetos - NUGEP 

 Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIN

CUSTOS ESTIMADOS

O projeto terá os seguintes custos a serem estimados:

RECURSOS HUMANOS Não há previsão de contratação de mão de obra externa. 

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS

Apenas Materiais gráficos digitais

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Não  há  previsão  de  contratação  de  serviços  de  TI,
desenvolvimento ou aquisição de equipamentos.

TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO

Poderá ser utilizada a estrutura da ESMP e plataforma EAD
para capacitação de gestores e promotores de Justiça

PASSAGENS E DIÁRIAS
Poderá ter custo com diárias e despesa de transporte para o
deslocamento dos coordenadores do CAOPIJE.

OUTROS Nenhum

RECURSOS FINANCEIROS DE EXECUÇÃO

Recursos próprios do Ministério Público, inerentes ao custeio natural das atividades

fins e meio.



Elizabeth Maria Almeida de Oliveira
Procuradora de Justiça

Coordenadora do CAOPIJE

Dairton Costa de Oliveira
Promotor de Justiça

Coordenador Auxiliar do CAOPIJE

Flávio Corte Pinheiro de Sousa 
Promotor de Justiça
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