
PARÂMETROS PARA A CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS 
DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO 

E DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR E COMUNITÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL 

 
 
I. COMPOSIÇÃO E FORMALIZAÇÃO 
 
I - Comissão Municipal 
 
Composição Mínima 
• Sistema de Garantia de Direitos: 
   Ministério Público; 
   Poder Judiciário.  

Representação dos Conselhos Tutelares 
 
• Conselhos Setoriais 

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). 

Participações Desejáveis  
 
Outros conselhos setoriais além dos mencionados acima. 
 
Secretarias Municipais de, Habitação, Trabalho, Cultura, Esporte, Igualdade 
Racial, Políticas para mulheres (ou similares), dentre outras. 
 
Sociedade civil organizada: CEDECA’s; Fórum DCA, Grupos de Apoio à 
Adoção, etc. 
Coordenadores e Profissionais de Serviços de Acolhimento 
 
Outros atores relevantes no contexto local. 
 
Formalização 
Normativa Municipal: 

• Resolução Conjunta do CMDCA e CMAS; ou 
• Decreto do Executivo; ou 
• Portaria; 
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I I- Comissão Estadual 
 
Composição Mínima 
• Sistema de Garantia de Direitos: 
   Ministério Público; 
   Poder Judiciário; 
   Representações Estaduais de Associações de Conselhos Tutelares. 

 
• Conselhos Setoriais 

CEDCA - Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente; 
CEAS - Conselho Estadual de Assistência Social; 

   CES – Conselho Estadual de Saúde; 
   CEE – Conselho Estadual de Educação; 
 
• Políticas Setoriais  

Secretarias Estaduais: Saúde, Assistência Social, Educação, Direitos 
Humanos (quando houver). 

 
Participações Desejáveis  
 
Outros conselhos setoriais além dos mencionados acima.  
 
Defensoria Publica 
 
Secretarias Estaduais de Habitação, Trabalho, Cultura, Esporte, Igualdade 
Racial, Políticas para mulheres (ou similares), dentre outras. 
 
Sociedade civil organizada: CEDECA’s; Fórum DCA, Grupos de Apoio à 
Adoção, etc 
 
Coordenadores e Profissionais de Serviços de Acolhimento 
 
Delegacias Especializadas no Atendimento a Crianças e Adolescentes; 
 
Representação de associação estadual de conselheiros tutelares, onde 
houver 
 
Outros atores relevantes no contexto local. 
 
Formalização 

• Resolução Conjunta do CEDCA e CEAS; ou 
• Decreto do Executivo; ou 
• Portaria; 
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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CRIACAO E FUNCIONAMENTO DAS 
COMISSÕES INTERSETORIAIS DE ACOMPANHAMENTO DO PNCFC 

 
 
I. COMISSÕES MUNICIPAIS 
 
Cabe à Comissão Intersetorial Municipal:  
 
A. Mobilização e Articulação dos atores 
 

• Divulgação, em âmbito 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 Municipal e elaboração / implementação do Plano Municipal de 
Convivência Familiar e Comunitária; 

• Articulação permanente com a Comissão Estadual; 
• Comunicação e articulação com as demais Comissões Municipais; 
• 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 Município, etc, 
buscando identificar a localização e 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 
da 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 locais 
possam  elaborar de um Plano Municipal que contemple ações capazes de dar 
respostas efetivas às situações identificadas.  
 
A seguir, a título de exemplo, serão listadas 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 à 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 
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e adolescentes que aguardam colocação em família substituta, articulado ao 
Cadastro Nacional;  

• da estrutura e funcionamento das Promotorias da Infância e da Juventude 
para: exigir ações voltadas a 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;  

• da estrutura e funcionamento do Conselho de Direitos e Conselhos Setoriais; 
• da estrutura e funcionamento do(s) Conselho Tutelar – CT; 
• da estrutura e organização de outros atores do Sistema de Garantia de 

Direitos, que sejam relevantes para a realidade local; 
• da 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 à 
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 sócio -
familiar 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 (p.ex. Bolsa Família, BPC, programas 
municipais ou estaduais de transferência de renda, etc); 

• Programas de garantia da segurança alimentar (restaurantes populares, 
hortas comunitárias, 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, “vale 
aluguel”, etc) 

• 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: 
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i. Número, localização e caracterização dos serviços de acolhimento 
existentes no Município, inclusive com indicação se são governamentais ou 
não governamentais; 
ii.  Modalidades de atendimento (casa-lar, casa de passagem, abrigo 
institucional, Programa de Famílias Acolhedoras, República, abrigo para 
adolescentes sem vínculos familiares, abrigos especializados no atendimento 
a crianças e adolescentes em situação de rua, entre outros);  
iii. Capacidade de Atendimento; 
iv. Infra-estrutura e recursos humanos; 
v. Número e características das crianças e adolescentes acolhidos (idade, 
sexo, cor/etnia,se tem deficiência ou problemas de saúde, etc) ; 
vi. Tempo de permanência no serviço de acolhimento; 
vii. Serviços de Acolhimento destinado ao atendimento a Mulheres 
Vitimizadas acompanhadas de seus filhos; 
viii. 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; 
• 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: número 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; 

• Principais dificuldades para o retorno ao convívio familiar; 
• Outros dados relevantes para a realidade local. 

 
IV. Situação das Crianças, Adolescentes e suas famílias no Município 
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• 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: - acolhimento institucional, - 
programas de famílias acolhedoras, em situação de rua, medida socioeducativa, 
e outras, que estejam inseridas em programas de transferência de renda, em 
relação ao total de famílias inseridas nestes programas no município, inclusive 
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.; 

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: a) por gênero, b) 

etnia, c) condição de saúde, d) grupo de irmãos e) 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, observadas 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. 
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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; 
• 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 
socioassistencial, 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. 
 
      VI. 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 sócia, trabalho, habitação, etc) 
• Ausência ou insuficiencia de Serviços de Apoio sócio familiar; 
• 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; 
• 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.  
 
C. 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 Municipal deverá iniciar a elaboração do Plano 
Municipal. 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 município, de forma contextualizada, as ações 
indicadas no Plano Nacional 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 Municipal deve prever ações concretas com: i. definição dos 
responsáveis pela implementação das mesmas; ii. previsão de mecanismos e 
recursos necessários para sua implementação; e 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 do Plano Municipal, sempre adaptados 
à realidade local: 
• Organização de Cadastro Municipal de Crianças e Adolescentes que 

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

• Articulação Intersetorial entre os atores; 
• 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; 

• Capacitação de atores; 
• Adaptação à realidade local dos Parâmetros Nacionais para Atendimento em 

Serviços de Acolhimento destinados a crianças e adolescentes; 
• Implementação, ampliação e/ou aperfeiçoamento de serviços, programas, 

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

• 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;  

• 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; 

• 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;  

• Apoio à Convivência Familiar e Comunitária e prevenção do afastamento do 
convívio familiar; 

• Acompanhamento pós-reintegração familiar; 
• Sistematização de informações em âmbito municipal; 
• Garantir recursos para a implementação das ações; 
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• Dentre outras questões que dêem resposta às necessidades locais. 
 
D. Acompanhamento e Avaliação do Plano 
• Apoio à implementacao das ações do Plano Municipal municipal e 

monitoramento da sua implementação; 
• Encaminhamento informações sobre o diagnóstico local, a elaboração e 

implementação do Plano Municipal, 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 DIAGNOSTICO 
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II. COMISSÕES ESTADUAIS 
 
Cabe à Comissão Intersetorial Estadual:  
 
A. Mobilização e Articulação dos atores 

• Divulgação, em âmbito estadual, do Plano Nacional de Convivência Familiar e 
Comunitária – Seminários, encontros, reuniões, etc; 

• Mobilização e articulação dos diversos atores para a participação efetiva na 
Comissão Estadual e elaboração / implementação do Plano Estadual de 
Convivência Familiar e Comunitária; 

• Incentivo, orientação e apoio à constituição de comissões municipais; 
• Apoiar os municípios na implementação das ações do Plano, inclusive na 

produção de informações a serem consolidadas;  
• Articulação permanente e acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos 

pelas Comissões Municipais; 
• Sistematização e consolidação das informações dos municípios; 
• Comunicação e articulação com as demais Comissões Estaduais; 
• Comunicação e articulação com a Comissão Nacional 
• Apoio aos Municípios para Elaboração do Plano Municipal de Convivência 

Familiar e Comunitária; 
 
B. Elaboração de Diagnóstico da Situação Estadual:    
Sugere-se que seja realizado o mapeamento e caracterização das instancias do 
Sistema de Garantia de Direitos, da rede de atendimento das diversas políticas 
públicas estaduais, de ONG’s que atuem em âmbito Estadual, etc. 
Cabe à comissão estadual apoiar os municípios na elaboração dos diagnósticos 
locais e sistematizar esses dados, de forma a que possam ser identificados 
municípios ou regiões com baixa cobertura de serviços essenciais, maior 
vulnerabilidade, maior ou menor número de crianças e adolescentes afastados do 
convívio familiar, situações críticas relativas ao direito à convivência familiar e 
comunitária, bem como boas práticas e experiências inovadoras na garantia desse 
direito. 
O objetivo desse diagnóstico é ampliar a compreensão das demandas e recursos 
existentes na rede estadual. Tal compreensão é fundamental para a elaboração de 
um Plano Estadual que contemple ações capazes de dar respostas efetivas às 
situações identificadas.  
A seguir, a título de exemplo, serão listadas alguns dos itens que poderão constar do 
diagnóstico estadual, os quais deverão ser levados em consideração apenas quando 
se mostrarem relevantes para a realidade específica de cada estado: 
 
I. Sistema de Garantia de Direitos:  
Mapeamento: 

• das Varas da Infância e da Juventude, inclusive com indicação de quantas 
dispõem de equipe interprofissional prevista no Art. 150 do ECA, identificando 
os municípios que são sede de comarca;  

• das Promotorias da Infância e da Juventude;  
• das Delegacias Especializadas no Atendimento à Criança e ao Adolescente; 
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• da Defensoria Pública; 
• dos Conselhos de Direitos e Conselhos Setoriais; 
• dos Conselhos Tutelares – C.T. existentes no Estado, incluindo mapeamento 

dos municípios que não possuem C.T.; 
• da existência de Comissão Judiciária Estadual de Adoção (CEJA / CEJAI) e 

da existência de cadastro estadual atualizado das crianças e adolescentes 
que aguardam colocação em família substituta, articulado ao Cadastro 
Nacional;  

• Outras instâncias relevantes. 
 
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.  
 
• Política de Saúde 
• Política de Educação  
• Política de Assistência Social 
• Programas de transferência de renda 
• Programas de garantia da segurança alimentar  
• Política de Trabalho  
• Política de habitação 
• Apoio técnico e financeiro aos municípios, para a implementação e 

manutenção de políticas públicas de qualidade 
• Programas, projetos e serviços não governamentais, com atuação no âmbito 

estadual ou regional, que contribuam para o atendimento e/ou defesa de 
direitos de crianças, adolescentes e famílias  

• Outros que se mostrarem relevantes na realidade local. 
 
 
III. Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes existentes no Estado:  
 
Sistematização de Dados dos Municípios e levantamento dos dados relativos a 
serviços com gestão estadual, relativos aos aspectos abaixo relacionados. É 
importante que, sempre que possível, seja avaliado o atendimento à demanda 
existente e a qualidade dos serviços.  
 

• Mapeamento das seguintes informações:  
iii. Número e localização de serviços de acolhimento; 
iv.  Modalidades de atendimento (casa-lar, casa de passagem, abrigo 
institucional, Programa de Famílias Acolhedoras, República, abrigo para 
adolescentes sem vínculos familiares, abrigos especializados no atendimento 
a crianças e adolescentes em situação de rua e outros);  
iii. Capacidade de Atendimento; 
iv. Infra-estrutura e recursos humanos; 
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v. Número e características das crianças e adolescentes acolhidos no estado 
(idade, sexo, cor/etnia,se tem deficiência) ; 
vi. Tempo médio de permanência no serviço de acolhimento;  
vii. Serviços de Acolhimento destinado ao atendimento a Mulheres 
Vitimizadas acompanhadas de seus filhos; 
viii. Serviços de Acolhimento destinados ao acolhimento de adolescentes e 
jovens que estejam grávidas ou acompanhadas de seus filhos.    

• Número de serviços de abrangência regional no Estado, indicando os 
municípios atendidos; 

• Número de crianças e adolescentes acolhidos fora de seu município de 
origem;  

• Número e caracterização dos serviços de acolhimento sob gestão do estado; 
• Fontes de financiamento dos serviços de acolhimento existentes no Estado; 
• 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; 

• Dentre outras situações relevantes no contexto estadual. 
• Motivos do afastamento do convívio familiar (violência doméstica; abuso 

sexual; exploração sexual; negligência; abandono; orfandade; situações 
ligadas à pobreza, uso e abuso de drogas, deficiência ou problemas de 
saúde, transtorno mental, etc) 

• Caracterização das famílias de origem das crianças e adolescentes afastados 
do convívio familiar no estado, observadas 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. 

• Situação das crianças e adolescentes junto à Justiça da Infância e da 
Juventude: número 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.  

• Principais dificuldades para o retorno ao convívio familiar; 
• Dentre outros. 
 

IV. Situação das Crianças, Adolescentes e suas famílias no Estado 
 
Sistematização de dados dos Municípios e levantamento dos dados estaduais, 
relativos aos aspectos abaixo relacionados. 

• Dados demográficos, com informações sobre a 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 

 12 



território, observadas as variações de arranjos familiares, meio rural ou 
urbano e pertencimento étnico. 

• Dentre outras questões que se mostrarem relevantes para a realidade 
estadual. 

 
V. Diagnóstico da situação de famílias com crianças e adolescentes afastadas do 
convívio familiar 
 
Sistematização de Dados dos Municípios e levantamento dos dados relativos a 
serviços com gestão estadual, relativos aos aspectos abaixo relacionados.  
 
• Número de famílias que perderam a guarda temporária dos filhos, inclusive 

comparado com o número de famílias da população geral, observadas 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.; 

• 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 ou transtorno mental, e 
pertencimento étnico, dentre outros aspectos que se mostrarem relevantes na 
realidade local.;  

• Número de famílias das crianças e adolescentes em acolhimento institucional, 
em programas de famílias acolhedoras, em situação de rua, medida 
socioeducativa, e outras, que estejam inseridas em programas de transferência 
de renda, em relação ao total de famílias inseridas nestes programas no estado, 
inclusive observadas 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.; 

• Causas geradoras do rompimento dos vínculos familiares, em relação à 
população com a mesma faixa de renda, observadas 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.; 

• Número de crianças e adolescentes fora do convívio familiar por questões de 
pobreza, em relação à quantidade de crianças que vivem em família na mesma 
faixa de renda, por ano, observadas 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. 

VI. Diagnóstico da situação de crianças e adolescentes em situação de adoção 
nacional e internacional 
  
Sistematização de dados dos Municípios e levantamento dos dados do Cadastro 
Estadual, relativos aos aspectos abaixo relacionados. 
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• Número de adoções de crianças e adolescentes do município em relação ao 

universo de crianças e adolescentes “prontas para adoção”, por ano; 
• Número de crianças e adolescentes que esperam por adoção: a) por gênero, b) 

etnia, c) condição de saúde, d) grupo de irmãos e) idade; 
• Número de adoções, por ano, e características das crianças e adolescentes 

adotados (idade, sexo, etnia, condição de saúde, pertencer a grupos de irmãos, 
etc) 

• Número e característica das mães / famílias que entregaram bebês para adoção, 
por ano, observadas 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. 
 
VI. Boas Práticas: 
 
Sistematização de dados dos municípios e mapeamento e caracterização dos  
serviços, programas e projetos de âmbito estadual, 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; 
• Oferta de atendimento em Serviços de Acolhimento condizente com 

pressupostos das normativas e legislações vigentes; 
• 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, educação de jovens 
e adultos, etc; 

• Fortalecimento da articulação entre Serviços de Acolhimento, rede 
socioassistencial, 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 relevantes existentes no estado. 
 

 
      VII. Questões críticas: 

 Identificação de Municípios que possam demandar apoio mais sistemático por 
parte do Estado e da Comissão Estadual por apresentarem situações créticas 
como, por exemplo:  
• Ausência de Serviços de Apoio sócio familiar; 
• Ausência de Atendimento para Crianças e Adolescentes em Serviços de 

Acolhimento em locais com demanda observada; 
• Crianças e adolescentes acolhidos em municípios distantes do município de 

origem, sem que haja trabalho sistemático para a reintegração familiar; 
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• 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; 
apartados do convívio social; etc; 

• E outras.  
 
C. Elaboração do Plano Estadual de Convivência Familiar e Comunitária 

 
A partir da realidade estadual e das situações identificadas pelo diagnóstico da 
situação, a Comissão Intersetorial Estadual deverá iniciar a elaboração do Plano 
Estadual. Tal Plano deverá conter objetivos, ações, estratégias e metas que 
dêem resposta às demandas identificadas, de modo a implementar no estado, de 
forma contextualizada, as ações indicadas no Plano Nacional 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 Estadual deve prever ações concretas com: i. definição dos 
responsáveis pela implementação das mesmas; ii. previsão de mecanismos para 
sua implementação; e 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 do Plano Estadual, sempre adaptados à 
realidade local: 
 
• Articulação Intersetorial entre os atores; 
• Capacitação de atores 
• Apoio à Convivência Familiar e Comunitária e prevenção do afastamento do 

convívio familiar; 
• Implementação, ampliação ou aperfeiçoamento de serviços, programas, 

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

• Implantação, ampliação 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;  

• Implementação / Reordenamento de Serviços de Acolhimento, de acordo com 
a 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; 

• Adaptação à realidade local dos Parâmetros Nacionais para Atendimento em 
Serviços de Acolhimento destinados a crianças e adolescentes; 

• 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;  
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• Acompanhamento pós-reintegração familiar; 
• Levantamento dos municípios com Comissão Intersetorial constituída e Plano 

Municipal em processo de elaboração / implementação; 
• Apoio à organização no Estado de Cadastro de Crianças e Adolescentes que 

aguardam colocação em família substituta; 
• Sensibilização para realização de adoções de crianças maiores e 

adolescentes, crianças e adolescentes com deficiência, pertencentes a 
minorias étnicas, dentre outros; 

• Sistematização de informações em âmbito estadual; 
• Dentre outras questões que dêem resposta às necessidades locais. 
 
D. Implementação e Monitoramento do Plano 

• Apoio aos Municípios no processo de implementação de Planos 
Municipais; 

• Apoio às ações em âmbito estadual e monitoramento1 da sua 
implementação; 

• Acompanhamento da implementação dos planos municipais; 
• Sistematização das informações recebidas das Comissões Municipais e 

envio de dados sintéticos à Comissão Nacional.  
• Encaminhamento à Comissão Nacional, em períodos previamente 

acordados,  informações sobre o diagnóstico estadual, a elaboração e 
implementação do Plano Estadual, bem como informações sintéticas 
consolidadas dos municípios do estado;  

• dentre outras atividades identificadas de acordo com a realidade estadual. 
 

1 Para o monitoramento será construído instrumento padrão pela Comissão Nacional Intersetorial. 
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