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Apresentação 
 
A história de crianças e adolescentes institucionalizados em nosso país é de longa data e 

permeada de debates. Em especial, nos últimos anos, diversos atores tem tido uma participação 

significativa nestes debates, para que esta história não seja mais uma página em branco na vida 

destes seres em desenvolvimento.  

 

Com o Plano Nacional e Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, um grande marco se faz para que Estados e 

municípios possam garantir de fato atendimento de qualidade a crianças/adolescentes sob medida 

de promoção/proteção/defesa. De fato, como na introdução do Plano Nacional, trata-se da 

mudança do olhar e do fazer, não apenas das políticas públicas focalizadas na infância e na 

juventude, mas extensivos aos demais atores do chamado Sistema de Garantia de Direitos - SGD 

e de Proteção Social, implicando a capacidade de ver as crianças e adolescentes de maneira 

indissociável do seu contexto sociofamiliar, percebendo e praticando a centralidade da família 

enquanto objeto de ação e de investimento.  

 

Para além do Plano, novas discussões se fizeram e culminam na publicação em junho de 2009 do 

documento, "Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes". 

Documento este, que contém novas regras para os serviços de acolhimento para crianças e 

adolescentes e garantem mais qualidade e preservação de vínculos familiares e comunitários.  

 

Surge também, a Lei 12.010 - 03 de agosto de 2009, que dispõem sobre adoção e outras, 

alterando artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não podemos deixar de mencionar a 

atualização do referido Estatuto através das leis nº. 12.415/2011, 12.594/2012, 12.696/2012 e 

Resolução CONANDA 129, de 2010. Outro marco histórico é a Política Nacional de Assistência 

Social, através do Sistema Único de Assistência Social. Nesta lógica, o reordenamento das 

Unidades de Acolhimento Institucional, tendo como base as Orientações Técnicas e a legislação 

vigente, é um grande desafio que está posto. Somente através de políticas eficazes e que 

garantam a intersetorialidade será possível fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos para fazer 

valer o que preza os marcos normativos e regulatórios.  

 

A Secretaria do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza - SEDES, através da 

Superintendência de Assistência Social - SAS, ciente do seu papel para o fomento da política 
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pública, prepara esta cartilha, com base em documentos do Ministério do Desenvolvimento Social, 

e na experiência de monitoramento e assessoramento aos municípios da Bahia.  

 

Esperamos, com isto, dar condições a que o Estado e municípios possam ter um norte e quanto 

antes, efetivarem a construção deste documento, de suma importância para garantir, a nível 

estadual e municipal, o que preza os marcos regulatórios e normativos.  

 

Esta é uma cartilha simples, apenas para se situarem. Colocamos também modelos de 

Cronograma e Máscara para a construção dos eixos, mas estamos a disposição para mais 

informações.  

 

Desta forma, esperamos cada vez mais reforçar o nosso papel na construção de políticas públicas. 

 

 

 

Uma ótima leitura e bom trabalho! 

 

 

Coordenação da Proteção Social Especial – CPSE 

Coordenação da Alta Complexidade - COAC 
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PARÂMETROS PARA A CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE CRIAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL 

 
 

 
1. COMPOSIÇÃO E FORMALIZAÇÃO 
1.1 – Composição da Comissão 

• Sistema de Garantia de Direitos: 
- Ministério Público; 

- Poder Judiciário; 

- Representação dos Conselhos Tutelares. 

                                                              - Defensoria Pública 

                                                               - Delegacias Especializadas 

  

• Conselhos Setoriais e de Direitos: 
- CMDCA - Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente;  

- CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social;  

- CMS – Conselho Municipal de Saúde;  

- CME – Conselho Municipal de Educação. 

 

• Políticas Setoriais/Secretarias Municipais: 

-Saúde; 

-Assistência Social; 

-Educação; 

-Direitos Humanos (quando houver). 

 

• Sociedade civil organizada:  

-CEDECA;  

-Fórum DCA; 

-Grupos de Apoio à Adoção, etc.  

 
Participações Desejáveis: 

 Outros conselhos setoriais; 

 Secretarias Habitação, Trabalho, Cultura, Esporte, Igualdade Racial, dentre outras; 

 Coordenadores e Profissionais de Serviços de Acolhimento;  

 Outros atores relevantes no contexto local 
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1.2 - Formalização (Normativa Estadual/Municipal): 

 Resolução Conjunta do CDCA e CAS; ou 

 Decreto do Executivo; ou 

 Portaria. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO 
INTERSETORIAL DE CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO 

 
 

CABE À COMISSÃO: 
 

A. Mobilização e Articulação dos Atores 
 

 Divulgação, em âmbito estadual/municipal, do Plano Nacional de Convivência Familiar e 

Comunitária – Seminários, encontros, reuniões, etc; 

 

 Mobilização e articulação dos diversos atores para a participação ativa na Comissão e 

elaboração / implementação do Plano de Convivência Familiar e Comunitária; 

 

 Articulação permanente entre a Comissão Estadual e Municipal e/ou Territorial; 

 

 Comunicação e articulação com as demais Comissões Municipais e Territoriais; 

 

 Produzir informações sobre a implementação do Plano; 

 

 

B. Diagnóstico da Situação 
 
Recomenda-se que seja realizado o mapeamento e a caracterização das instâncias do Sistema de 

Garantia de Direitos, da rede de atendimento das diversas políticas públicas, de equipamentos 

comunitários ou ONG’s existentes no Estado/Município, etc, buscando identificar a localização e 
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características de cada uma, o atendimento (ou não) às demandas da população, a qualidade do 

atendimento, dentre outros aspectos que sejam considerados relevantes, de acordo com a 

realidade local. O diagnóstico da situação também deve abranger aspectos relativos à  

 

caracterização das crianças, adolescentes e suas famílias. O objetivo desse diagnóstico é ampliar 

a compreensão das demandas e recursos existentes na rede local. Tal compreensão é 

fundamental para que os atores possam elaborar um plano que contemple ações capazes de dar 

respostas efetivas às situações identificadas.  

A seguir, a título de exemplo, serão listados alguns dos itens que poderão constar do diagnóstico, 

os quais deverão ser levados em consideração apenas quando se mostrarem relevantes para a 

realidade local: 

 

I. Sistema de Garantia de Direitos:  

 

 Mapeamento da estrutura e funcionamento das Varas da Infância e da Juventude: se há 

Vara no município ou se este está vinculado a uma Comarca Sede; se há equipe 

interprofissional previsto no Art. 150 do ECA e acompanhamento sistemático por parte da 

Vara dos seguintes aspectos: situação familiar das crianças e adolescentes afastados do 

convívio familiar; serviços de acolhimento ofertados na localidade; se há cadastro 

atualizado das crianças e adolescentes que aguardam colocação em família substituta, 

articulado ao Cadastro Nacional; 

 

 Estrutura e funcionamento das Promotorias da Infância e da Juventude para: exigir ações 

voltadas à defesa dos direitos das crianças e adolescentes; o acompanhamento 

sistemático da situação familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, 

em especial daqueles casos nos quais há indicação de destituição do poder familiar; 

 

 Estrutura e funcionamento do Conselho de Direitos e Conselhos Setoriais; 

 

 Estrutura e funcionamento do(s) Conselho Tutelar – CT; 

 

 Estrutura e organização de outros atores do Sistema de Garantia de Direitos, que sejam 

relevantes para a realidade local; 
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 Existência de ações preventivas para evitar o afastamento da convivência com a família de 

origem. 

 

 

II. Rede de Atendimento: 
 
 Mapeamento dos equipamentos e serviços das diversas políticas públicas, que possam 

apoiar as famílias em sua função de cuidado e proteção de seus membros e fortalecer 

vínculos familiares e comunitários, contribuindo para a promoção do direito à convivência 

familiar e comunitária. É importante que, sempre que possível, seja avaliado o atendimento 

à demanda existente e a qualidade dos serviços. 

 

 Rede de Saúde (Centros e Postos de Saúde, Equipes de Saúde da Família, Centro de Atenção 

Psicossocial, Centro de Atenção Psicossocial para a Infância e Adolescência (CAPSi), 

Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas (CAPSad), etc); 

 

 Rede de Educação (Estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental, médio, 

técnico e superior, Educação de Jovens e Adultos, etc); 

 

 Rede de Assistência Social (CRAS, CREAS, outros serviços de apoio sociofamiliar e de 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários preventivos ao afastamento do 

convívio familiar, outros serviços de atendimento a famílias com situações de violência, 

demais serviços da rede de proteção social básica e especial); 

 

 Programas de transferência de renda (Bolsa Família, BPC, programas municipais ou 

estaduais de transferência de renda, etc); 

 

 Programas de garantia de segurança alimentar (restaurantes populares, hortas 

comunitárias, PAA, etc); 

 

 Programas e políticas de trabalho (projetos de geração de trabalho e renda, capacitação 

profissional, encaminhamento para emprego, etc); 

 

 Programas e políticas de habitação (construção de moradia popular, “aluguel social”, etc); 
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 Programas, projetos e serviços não governamentais, que contribuam para o atendimento 

e/ou defesa de direitos de crianças, adolescentes e famílias; 

 

 Outros que se mostrarem relevantes na realidade atual. 

 

III. Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes existentes no Município:  
   

 Levantamento das seguintes informações: Número, localização e caracterização dos 

serviços de acolhimento existentes no Município, inclusive com indicação se são 

governamentais ou não governamentais;  

 

 Modalidades de atendimento (casa-lar, casa de passagem, abrigo institucional, Programa 

de Famílias Acolhedoras, República, abrigos especializados no atendimento a crianças e 

adolescentes em situação de rua, entre outros);  

 

 Capacidade de Atendimento; Infra-estrutura e recursos humanos;  

 

 Número e características das crianças e adolescentes acolhidos (idade, sexo, cor/etnia, 

se tem deficiência ou problemas de saúde, etc);  

 

 Tempo de permanência no serviço de acolhimento;  

 

 Serviços de Acolhimento destinado ao atendimento a Mulheres vitimizadas acompanhadas 

de seus filhos;  

 

 Serviços de Acolhimento destinados ao acolhimento de adolescentes e jovens que estejam 

grávidas ou acompanhadas de seus filhos;  

 

 Número e características de crianças e adolescentes acolhidos fora do município, por falta 

de serviço ou vaga;  

 

 Número e características de crianças e adolescentes oriundos de outros municípios, 

acolhidos na rede local;  

 

 Se há serviços de acolhimento no município que está sob gestão do estado;  
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 Fontes de financiamento dos serviços de acolhimento existentes;  

 

 Identificação de serviços cujas situações demandem apoio emergencial para o 

reordenamento (acompanhamento das famílias de origem para a reintegração familiar);  

 

 Infra-estrutura física;  

 

 Recursos Humanos;  

 

 Articulação com a rede socioassistencial e das demais Políticas Públicas;  

 

 Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos;  

 

 Adequação para o atendimento em pequenos grupos; 

 

 Motivos do afastamento do convívio familiar (violência doméstica; abuso sexual; exploração 

sexual; negligência; abandono; orfandade; uso e abuso de drogas; deficiência ou 

problemas de saúde, transtorno mental, pais privados de liberdade, situações ligadas à 

pobreza, etc); 

 

 Caracterização das famílias de origem das crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar, observadas as variações de renda, arranjo familiar, meio rural ou urbano, situação 

de uso e abuso de substâncias, crianças filhas de mães presas, deficiência ou transtorno 

mental, e pertencimento étnico, dentre outros aspectos que se mostrarem relevantes na 

realidade local; 

 

 Situação das crianças e adolescentes junto à Justiça da Infância e da Juventude: números 

daqueles que estão com a situação regularizada e daqueles que aguardam colocação em 

família substituta; 

 

 Número médio de crianças e adolescentes que retornam ao convívio familiar por ano; 

 

 Número de crianças e adolescentes que permanecem em serviços de acolhimento em 

função da situação de pobreza de suas famílias de origem; 
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 Principais dificuldades para o retorno ao convívio familiar; 

 

 Outros dados relevantes para a realidade local. 

 

  IV. Situação das Crianças, Adolescentes e suas famílias no Estado/Município: 
  
 Dados demográficos do município, com informações sobre a população por faixa etária, 

situação de crianças e adolescentes (faixa de renda, composição familiar, pertencimento 

étnico, escolaridade, saúde, situação da habitação, etc); 

 

 Número e perfil das famílias inseridas nas diferentes políticas protetivas, ao ano, em 

relação à totalidade de famílias na mesma faixa de renda no mesmo território, observadas 

as variações de arranjos familiares, meio rural ou urbano e pertencimento étnico; 

 

 Dentre outras questões que se mostrarem relevantes para a realidade local. 

 

V. Diagnóstico da situação de famílias com crianças e adolescentes afastadas do convívio 
familiar: 
  

 Número de famílias que perderam a guarda temporária dos filhos, inclusive comparado 

com o número de famílias da população geral do município, observadas as variações de 

renda, arranjo familiar, meio rural ou urbano, pertencimento étnico, situação de uso e abuso 

de drogas, deficiência ou transtorno mental, dentre outros aspectos que se mostrarem 

relevantes na realidade local.; 

 

 Número de famílias com crianças/adolescentes em: a) acolhimento institucional, b) 

programas de famílias acolhedoras, c) situação de rua, d) em medida socioeducativa, e 

outras, comparado com o número de famílias do município, observadas as variações de 

renda, arranjo familiar, meio rural ou urbano, situação de uso e abuso de drogas, 

deficiência, transtorno mental, e pertencimento étnico, dentre outros aspectos que se 

mostrarem relevantes na realidade local.; 

 

 Número de famílias das crianças e adolescentes em: a) acolhimento institucional, b) 

programas de famílias acolhedoras, c) em situação de rua, d) em medida socioeducativa, e 
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outras, que estejam inseridas em programas de transferência de renda, em relação ao total 

de famílias inseridas nestes programas no município, inclusive observadas às variações de 

renda, arranjo familiar, meio rural ou urbano, situação de uso e abuso de drogas, 

deficiência, transtorno mental, e pertencimento étnico, dentre outros aspectos que se 

mostrarem relevantes na realidade local.; 

 

VI. Diagnóstico da situação de crianças e adolescentes em situação de adoção nacional e 
internacional: 
  

 Número de adoções de crianças e adolescentes do município em relação ao total de 

crianças e adolescentes que aguardam adoção, por ano; 

 

 Número de crianças e adolescentes que esperam por adoção: por gênero, etnia, condição de 

saúde, grupo de irmãos, idade; 

 

 Número de adoções, por ano, e características das crianças e adolescentes adotados 

(idade, sexo, etnia, condição de saúde, grupos de irmãos, etc); 

 

 Número e característica das mães / famílias que entregaram filhos para adoção, por ano, 

observados as variações de renda, arranjo familiar, meio rural ou urbano, situação de uso e 

abuso de drogas, deficiência ou transtorno mental, e pertencimento étnico, dentre outros 

aspectos que se mostrarem relevantes na realidade local. 

  

VII. Boas Práticas:  
 
Mapeamento e caracterização de serviços, programas e projetos que tenham demonstrado 

resultados positivos na promoção do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e 

comunitária. Exemplos: 

 

 Serviços de Acompanhamento Sócio-Familiar com foco no fortalecimento de vínculos 

familiares e prevenção do afastamento do convívio familiar; 

 

 Oferta de atendimento em Serviços de Acolhimento de acordo com pressupostos das 

normativas e legislações vigentes; 
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 Reordenamento de Serviços de Acolhimento já existentes; 

 

 Serviço de acompanhamento psicossocial das famílias de crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar; 

 

 Acompanhamento da família de origem no período pós-reintegração familiar; 

 

 Inclusão das famílias de origem em programas de inclusão produtiva/ geração de trabalho 

e renda / transferência de renda / habitação, saúde, educação incluindo a educação de 

jovens e adultos, etc; 

 

 Fortalecimento da articulação entre Serviços de Acolhimento, rede sócio-assistencial, rede 

de saúde, rede de educação, demais Políticas Públicas e Sistema de Garantia de Direitos; 

 

 Ações para o fortalecimento da autonomia de adolescentes e jovens e fortalecimento de 

seus vínculos comunitários; 

 

 Dentre outras experiências existentes no município. 

 

VIII. Questões críticas:  
Identificação de situações emergenciais que possam demandar apoio mais sistemático por parte 

do poder público e dos órgãos competentes, por apresentarem situações críticas como, por 

exemplo: 

 

 Ausência ou insuficiência da rede de políticas sociais básicas (saúde, educação, 

assistência social, trabalho, habitação, etc); 

 

 Ausência ou insuficiência de Serviços de Apoio sociofamiliar; 

 

 Ausência ou insuficiência das instancias do Sistema de Garantia de Direitos; 

 

 Ausência ou insuficiência de Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes que 

possa atender a demanda local, quando esta existir; 
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 Crianças e adolescentes acolhidos em outros municípios, sem que haja trabalho 

sistemático para a reintegração familiar, desenvolvido com a participação de ambos os 

municípios; 

 

 Serviços de acolhimento que precisem ser reordenados – grandes grupos, exclusivos para 

o atendimento a crianças e adolescentes com deficiência; com infra-estrutura precária; com 

número insuficiente de profissionais ou com profissionais não capacitados; apartação do 

convívio social; separação de grupos de irmãos; falta de acompanhamento à família de 

origem com vistas à reintegração familiar; média de tempo de abrigamento muito longa; 

crianças “esquecidas” nos abrigos, sem acompanhamento técnico ou judicial; etc; 

 

 Falta de articulação efetiva entre os diversos atores da rede e do Sistema de Garantia de 

Direitos; 

 

 Dentre outras situações existentes no município. 
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ANEXOS 

MODELO DE RESOLUÇÃO CMAS-CMDCA 

 

Municipio 

Conselho Estadual de Assistência Social (CMAS) 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

  

RESOLUÇÃO CONJUNTA   do  CMAS e CMDCA de nº   de  2013 

  

Delibera pela constituição, no âmbito do municipio, da Comissão Intersetorial de Convivência 

Familiar e Comunitária. 

  O CMAS e o CMDCA, no uso de suas atribuições, estabelecidas, respectivamente, no art. da Lei 

nº , de  e no artigo  da Lei nº , resolvem: 

  

Art. 1º. Deliberar pela criação da Comissão Municipal Intersetorial de Convivência Familiar e 

Comunitária, com a seguinte composição: 

  

a) Um representante do Poder Judiciário; 

  

b) Um representante dos Conselhos Tutelares; 

  

c) Dois representantes do CMDCA , garantindo-se a paridade; 

  

d) Dois representantes do CMAS - Conselho  de Assistência Social, garantindo-se a paridade; 

  

e) Um representante da Secretaria  da Saúde; 

  

f) Um representante da Secretaria Assistência e do Desenvolvimento Social; 

  

g) Um representante da Secretaria  do Trabalho, do Emprego e da Renda; 
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h) Um representante da Secretaria  da Educação e do Esporte; 

   

j) Um representante de entidades  de acolhimento que trabalham com crianças e adolescente; 

  

k) Um representante do segmento das pessoas com deficiência; 

  

m) Um representante do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Zumbi dos 

Palmares - CEDECA/BA; 

  

n) Um representante do Conselho  de Saúde; 

  

o) Um representante do Conselho Estadual de Educação; 

 . 

 

Art. 2º. A criação da Comissão  Intersetorial de Convivência Familiar e Comunitária, deverá ser 

instituída por meio de ato próprio do poder executivo, com indicação de uma Coordenação 

Executiva eleita entre seus integrantes, previstos no Art. 1º. 

Parágrafo Único. A Coordenação Executiva da Comissão acima poderá ser única ou compartilhada 

entre os órgãos representados. 

  

Art. 3º. Compete a Comissão Intersetorial: 

  

a) Acompanhar a implementação, no âmbito estadual e municipal, das ações constantes no Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes á Convivência 

Familiar e Comunitária; 

  

b) Acompanhar e apoiar a elaboração do Plano de Convivência Familiar e Comunitária do Estado e 

Municípios; 

  

c) Mobilizar e articular os atores de Sistema de Garantia de Direitos para participarem da 

elaboração e implementação do Plano de Convivência Familiar e Comunitária do Estado e 

Municípios; 

  

d) Propor e acompanhar a realização de diagnóstico da situação local referente á promoção, 
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proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes á Convivência Familiar e Comunitária; 

  

e) Propor a realização de plenárias conjuntas dos Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente 

e do Conselho de Assistência Social, para discussão e aprovação do Plano de Convivência 

Familiar e Comunitária do  Municípios; 

  

f) Apoiar e estimular a implementação das ações do Plano de Convivência Familiar e Comunitária 

do Estado e Municípios; 

  

g) Realizar o acompanhamento e a avaliação do Plano de Convivência Familiar e Comunitária do 

Estado e Municípios; 

  

h) Apresentar relatórios de acompanhamento da implementação do Plano de Convivência Familiar 

e Comunitária aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e Estadual de Assistência 

Social de sua esfera de governo. 

 

Art. 4º. O funcionamento da Comissão Estadual Intersetorial de Convivência Familiar e 

Comunitária deverá observar as recomendações constantes na Resolução Conjunta 

CNAS/CONANDA de nº 001 de 09 de junho de 2010. 

 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Municipio,                       de 2013 

 

Presidente do CMAS 

Presidente do CMDC 

 

                                                   ANEXOS 

MODELO DE DECRETO DO PREFEITO 

-8300FERNANDES LIMA, SN, ANEB - GRUTA DE LOURDMACEIÓ-ALAGOAS TODODI1 
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Institui a Comissão Municipal  Intersetorial para acompanhamento da implementação do Plano 
Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária e dá providências correlatas                

O Prefeito, no uso de suas atribuições legais e considerando as atribuições conferidas à esfera 
municipal na implementação do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária em seu âmbito de atuação, 
Decreta:  

 

Artigo 1º - Fica instituída, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social  a  Comissão  Intersetorial 
para acompanhamento da implementação do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.  

 

Artigo 2º - São atribuições da Comissão Intersetorial para acompanhamento da implementação do 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária:  

 

I - a mobilização e articulação dos agentes;  

II - a elaboração de diagnóstico da situação municipal;  

III - a elaboração do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária;  

IV - a implementação e monitoramento do Plano Municipal  de Convivência Familiar e Comunitária.  

 

Artigo 3º - A comissão será composta pelos seguintes membros: 

I - 11 (onze) representantes, titular e suplente, dos seguintes órgãos  municipais, na seguinte 
conformidade:  

a) 2 (dois) representantes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sendo 1 (um) do 
Conselho l de Assistência Social;  

b) 1 (um) representante da Secretaria da Justiça;  

c) 2 (dois) representantes da Secretaria da Educação, sendo 1 (um) do Conselho Estadual de 
Educação;  

d) 2 (dois) representantes da Secretaria da Saúde, sendo 1 (um) do Conselho Estadual de Saúde;  

e) 1 (um) representante da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;  

f) 1 (um) representante da Secretaria da Habitação;  

g) 1 (um) representante da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo;  

h) 1 (um) representante  do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA;  
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II - mediante convite, representantes de órgãos e entidades da administração pública, bem como 
de entes privados, organizações governamentais e não-governamentais, representantes de 
classes, conselhos e fóruns estaduais.  

§ 1º - A coordenação da Comissão caberá ao titular representante da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social.  

§ 2º - A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social será responsável em prover os meios 
para a realização das atividades da Comissão.  

§ 3º - Os membros da Comissão serão indicados pelos titulares e representantes dos órgãos e 
entidades relacionados, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste decreto, e 
designados mediante resolução do Secretário Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária 
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A partir da realidade local e das situações identificadas pelo diagnóstico da situação, a Comissão 

Intersetorial deverá iniciar a elaboração do Plano. Tal Plano deverá conter objetivos, ações, 

estratégias, metas e indicadores de acompanhamento e avaliação, que dêem resposta às 

demandas locais, de modo a implementar no Estado/município, de forma contextualizada, as 

ações indicadas no Plano Nacional e Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.  

 

É desejável que a elaboração deste Plano conte com a participação de diversos atores, servindo, 

inclusive, como ponto de partida para uma maior sensibilização e envolvimento da sociedade local 

para essa temática. 

   

O Plano deve prever ações concretas com:  
I. Definição dos responsáveis pela implementação das mesmas;  

II. Previsão de mecanismos e recursos necessários para sua implementação;  

III. Prazo para a implementação de cada ação, a partir do estabelecimento de prioridade para o 

atendimento de demandas mais urgentes.  

 

A seguir, a título de exemplo, serão listados alguns temas que poderão ser levados em 

consideração na elaboração, sempre adaptados à realidade local: 

 

1. Organização de Cadastro Estadual/Municipal de Crianças e Adolescentes que aguardam 

colocação em família substituta, articulado aos Cadastros Estadual e Nacional; 

2. Articulação Intersetorial entre os atores; 

3. Sensibilização para realização de adoções de crianças maiores e adolescentes, crianças e 

adolescentes com deficiência, pertencentes a minorias étnicas, de grupos de irmãos, 

dentre outros; 

4. Capacitação de atores; 

5. Adaptação à realidade local dos Parâmetros Nacionais para Atendimento em Serviços de 

Acolhimento destinados a crianças e adolescentes; 

6. Implementação, ampliação e/ou aperfeiçoamento de serviços, programas, projetos e ações 

das diversas políticas públicas, de modo a atender à demanda identificada; 

7. Implantação, ampliação e/ou aperfeiçoamento da atuação das instâncias do Sistema de 

Garantia de Direito que ainda não foram implantadas ou que necessitem ampliar ou 

aprimorar sua atuação, de modo a atender a demanda existente; 
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8. Implementação / Reordenamento de Serviços de Acolhimento, a partir da demanda 

existente, com base no ECA, Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e 

Parâmetros Nacionais para a Atendimento em Serviços de Acolhimento destinados a 

crianças e adolescentes; 

9. Promoção da reintegração de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar: 

fortalecimento dos serviços de acompanhamento das famílias de origem; com atenção 

especial às situações de crianças e adolescentes que permanecem acolhidos unicamente 

por situação de pobreza de suas famílias de origem; 

10. Apoio à Convivência Familiar e Comunitária e prevenção do afastamento do convívio 

familiar; 

11. Acompanhamento pós-reintegração familiar; 

12. Sistematização de informações em âmbito estadual/municipal; 

13. Garantir recursos para a implementação das ações; 

14. Dentre outras questões que dêem resposta às necessidades locais. 

15.  Ampliação da oferta de serviços de Apoio Sócio-Familiar e empoderamento das famílias 

para melhor orientar e cuidar de seus filhos  

16.  Implantação, ampliação e implementação de Programas e serviços de preparação de 

adolescentes e jovens,em Acolhimento Institucional para autonomia. 

17. Implantação e implementação do serviço de Acolhimento Familiar, pautado nas Orientações 

Técnicas Conanda/Cnas e Lei 12.010/2009. 

18. Regulamentação dos 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 

 

Acompanhamento e Avaliação do Plano 
 

 Apoio à implementação das ações do Plano Estadual/Municipal e monitoramento da sua 

implementação; 

 

 Encaminhamento de informações sobre o diagnóstico local, a elaboração e implementação 

do Plano, em períodos previamente acordados para a Comissão Estadual; 

 

 Dentre outras atividades identificadas de acordo com a realidade local; 

 

 Inserir indicadores, a partir de itens do diagnóstico 
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Modelo de Cronograma de uma Comissão 
 

O encontro pode ser semanal ou de 15 em 15 dias 

 

Reuniões da Comissão Intersetorial para a Elaboração do Plano de Convivência Familiar e 

Comunitária  

Município: XXXXXXXXXXXXXX 

ANO: 2013 

 
DATA LOCAL e HORA PAUTA 
 

 

Apresentação da comissão e da equipe de 
Assessoria (caso exista uma assessoria 
externa).  
 
Informações iniciais: 
- Definição das datas de reuniões e prazos; 
- Compreensão da função da comissão; 
- Discussão e elaboração. 
 

  Discussão e elaboração Eixo 01 
 

  Discussão e elaboração Eixo 01 
 

  Discussão e elaboração Eixo 02 
 

  Discussão e elaboração Eixo 03 
 

  Discussão e elaboração Eixo 04 
 

 
 

Discussão, sistematização e fechamento Eixo 
01 
 

 
 

Discussão, sistematização e fechamento Eixo 
02 
 

 
 

Discussão, sistematização e fechamento Eixo 
03 
 

 

 

Discussão, sistematização e fechamento Eixo 
04 
Discussão, sistematização e fechamento texto 
introdutório e Encaminhamento Consulta Pública. 
 

 Período mínimo de 
10dias. 

Consulta Pública 
 

21 



 
                                                            SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 

SEDES                                     SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS 
                                                                 

 
   
 

 

Avaliações das ressalvas da consulta pública, 
escolha dos desenhos para compor o corpo do 
plano.  
 

 

 

Avaliações das ressalvas da consulta pública, 
escolha dos desenhos para compor o corpo do 
plano. Fechamento do Plano. 
 

 
30 dias para estas ações. 
 

Fechamento do plano e encaminhamento para a 
revisão final de português e design para ser 
enviado a gráfica. 
 

  Lançamento Oficial Plano 
 

  
 
 
 

22 



 
                                                            SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA SEDES                                     

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS 
                                                                 

 
Modelo de máscara para a escrita dos Eixos  
 
 
CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL/MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA  
 
GRUPO TEMÁTICO: _________________________________________________________________________________________________ 
EIXO: ______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Objetivos Ações Resultados Cronograma Atores Envolvidos Articuladores 
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Os modelos acima são apenas exemplos. Salientamos que alguns pontos precisam de atenção: 

 

1 - É preciso uma pessoa, ou mais, para ser responsável pela coordenação do trabalho bem como 

sistematização dos eixos e escrita do Plano. Esta pessoa pode ser retirada do próprio grupo ou 

externa, através de uma assessoria. 

 

2 - A escrita do Plano como Introdução, objetivos, diretrizes, informações do estado/município, etc. 

Precisa ser feita em paralelo aos encontros para a construção do Plano de Ação. 

 

3 - A articulação para a presença de todos os atores e o controle da lista de presença de forma 

pontual deve ficar sob a responsabilidade de um ator 

 

4 - A divisão do Grupo em três: Acolhimento Institucional, Apoio Sócio Familiar e Adoção, tornam o 

trabalho mais produtivo. 

 

5 - A Construção do Plano é um momento de suma importância e o planejamento fundamental 

para seguir o cronograma estipulado e garantia as ações previstas. 

 

Estamos à disposição para qualquer dúvida. 

 

 

Atenciosamente, 

 
Luiz Clauber Silva de Mendonça 

Psicólogo 
COAC/CPSE/SAS/SEDES 

1. 3115-3267 / 1644 / 3271 / 2285. 
 

Juliana Portela 
Coordenadora de Alta Complexidade 

 

24 


