
Resolução Nº 004/2006 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Salvador - 
CMDCA/SSA, no uso das atribuições legais estabelecidas nas Leis Municipais nº 4.231/90, c/c 
5.204/96, em cumprimento ao que estabelecem os artigos 90, 91, 92 e 93 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069/90, e a deliberação do CMDCA em sua 174ª Assembléia 
Ordinária, realizada no dia 17 de maio de 2006, resolve: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Ficam estabelecidos os Parâmetros para o Funcionamento das entidades que 
desenvolvem atendimento em Regime de Abrigo, conforme princípios e determinações previstas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069/90, especialmente aqueles que 
dizem respeito ao abrigamento de crianças e adolescentes (artigos 92 e 93). 

Parágrafo Único: Entende-se por parâmetros os referenciais e limites legais que devem nortear o 
funcionamento das entidades que desenvolvem o programa de Regime de Abrigo, a serem 
respeitados por esta resolução, em obediência às regras e princípios estabelecidos pela Lei nº 
8.069/90. 

Art. 2º - A entidade de abrigo tem como premissa maior o bem estar dos abrigados, através da 
reaproximação e fortalecimento dos vínculos familiares. A manutenção da medida de abrigamento 
só deve ocorrer nas situações em que se verifique a inviabilidade, temporária ou definitiva, do 
retorno ao lar ou a inserção em família substituta. 

Art. 3º - A entidade deve estar registrada e com programa inscrito no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador - CMDCA/SSA. 

CAPÍTULO II 
DO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 

Art. 4º - Cabe à entidade: 

I - Dispor de espaço físico contendo, além dos quartos, pelo menos uma sala de visita, uma sala 
de estudo, uma cozinha, uma área de serviço, uma área de convivência e lazer com acesso para 
crianças e adolescentes com deficiência física, excetuadas as entidades já existentes, que em 
decorrência de sua própria edificação não tenha condição de promover essa acessibilidade; 

II - Dispor de banheiros separados por sexo, sendo um banheiro para no máximo sete crianças 
e/ou adolescentes; e de mobiliário individualizado (cama e armário), bem como vestuários e 
objetos pessoais para cada abrigado com acesso para crianças e adolescentes com deficiência 
física, excetuadas as entidades já existentes, que em decorrência de sua própria edificação não 
tenha condição de promover essa acessibilidade; 

III - Manter em seu quadro funcional, uma equipe interdisciplinar composta por Assistente Social, 
Orientador(a) Educacional e Psicólogo, para um grupo de 40 crianças e adolescentes, além do 
corpo administrativo, educadores, mães sociais e serviços de apoio; 

IV - Capacitar a equipe técnica não somente para encaminhar os casos e atender a família, mas 
também para dar suporte à proposta de atendimento do abrigo. 

V - Formação permanente de todo o quadro de pessoal da entidade, objetivando: 

a) Afinado entendimento entre todos que lidam com os abrigados; 
b) Afinado modelo de intervenção entre equipe de trabalho e abrigados; 
c) Conhecimento legal dos seus deveres e direitos na ação que desenvolve dentro do abrigo; 
d) Conhecimento e compromisso na defesa da doutrina da proteção integral preconizada no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
e) Compromisso permanente com o resgate da auto-estima de cada um dos abrigados; 
f) Compromisso permanente com a qualidade dos serviços oferecidos pelo abrigo. 



CAPITULO III 
DA AUTONOMIA 

Art. 5º - A entidade tem autonomia para definir a faixa etária de ingresso da criança e/ou 
adolescente a ser atendida, devendo haver flexibilidade nos casos de abrigamento de grupo de 
irmãos, conforme a capacidade da instituição. 

Art. 6º - A entidade tem autonomia para decidir a atuação em regime de co-educação. 

Art. 7º - As normas internas de cada abrigo devem ser respeitadas por todos que integram a rede 
de proteção, para garantia de um atendimento de qualidade, tais como: 

1. Número de vagas pré-estabelecidas;  
2. Faixa etária para ingresso;  
3. Sexo;  
4. Grau de comprometimento com vícios e vivência de rua;  
5. Dias e horários de atendimento.  

Art. 8º - O guardião institucional tem o direito e deve se opor a qualquer procedimento que venha 
de encontro aos interesses e ao bem-estar do abrigado, lançando mão dos instrumentos legais 
para esta finalidade. 

CAPÍTULO IV 
DO ABRIGAMENTO 

Art. 9º - Abrigar crianças e adolescentes somente mediante formal e fundamentada determinação 
da autoridade responsável pela institucionalização (Portaria 021/2003 - Juizado da Infância e da 
Adolescência), excetuada a situação prevista no art.93 do ECA. 

§1º - O abrigo deve solicitar do responsável pelo abrigamento todas as informações acerca dos 
procedimentos adotados antes da opção pela institucionalização, visando verificar a existência de 
ações anteriores no sentido de manutenção dos vínculos familiares. 

§2º - O abrigo deve comunicar formalmente ao órgão de encaminhamento o caso de 

impossibilidade de atendimento de vaga solicitada, quando essas forem feitas por escrito, 
anexando à justificativa a relação dos abrigados. 

Art. 10º - Comunicar o abrigamento da criança ou adolescente à 1ª Vara da Infância e da 
Juventude, ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar correspondente, no prazo de 48 horas, 

após a recepção do abrigado, declinando o nome, idade, filiação, naturalidade, motivo do 
abrigamento, toda e qualquer informação sobre o mesmo e sua família de origem e/ou 
responsável, bem como o nome e qualificação do responsável pela aplicação da medida (Portaria 
021/03). 

CAPÍTULO V 
DO ATENDIMENTO 

Art. 11º - Cabe à entidade: 

I - Prestar atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

II - Atender a um número máximo de quarenta crianças e/ou adolescentes, por entidade, que não 
esteja estruturada na modalidade de casas-lares; 

III - Manter uma proporção de no máximo de seis crianças e/ou adolescentes por quarto; 

IV - Manter uma proporção de dez crianças e/ou adolescentes por responsável (educador, 
monitor, pais sociais). 

CAPÍTULO VI 
DEVERES, PROMOÇÕES E GARANTIAS 



Art. 12º - Acompanhar sistematicamente a situação jurídica da criança/adolescente junto ao 
Juizado da Infância e da Juventude e Ministério Público. 

Art. 13º - Esclarecer ao abrigado e a quem lida com ele dentro da entidade, que o abrigamento é 
medida excepcional e provisória, mesmo que não seja possível, logo de início, definir a duração 
dessa situação. 

Art. 14º - Respeitar a crença dos seus abrigados não podendo impor a prática de uma 
determinada religião mesmo que seja ela a nortear os princípios da entidade. 

Art. 15º - Manter, em arquivos, os dados a respeito da história social do abrigado, devidamente 
atualizado, os motivos da institucionalização, contextualização da história familiar, assim como, 
registro do desenvolvimento bio-psico-social e educacional da criança/adolescente no contexto 
institucional. 

Parágrafo Único: Manter arquivado, indefinidamente, o prontuário da criança/adolescente 
abrigada. 

Art. 16º - Manter atualizada a documentação do abrigado (certidão de nascimento, carteira de 
vacina, CPF, título de eleitor, carteira de identidade e outros que julgar relevante). 

 
Art. 17º - Encaminhar o abrigado, conforme suas necessidades, a atendimento especializado, em 
articulação com o Poder Público, considerando-se os preceitos legais que dispõem da sua 
responsabilidade, respeitado o princípio da descentralização político-administrativa e 
municipalização, na provisão dos seguintes serviços:  

I - Psicopedagógico, psicológico ou psiquiátrico; 

II - Centro de atendimento a usuários de substâncias psicoativas; 

III - Tratamentos específicos (renal crônico, diabético, etc); 

IV - E outros que previnam e resgatem a violação de direitos. 

Art. 18º - Providenciar todas as vacinas compatíveis com a idade do abrigado, que não tenham 
sido providenciadas pela família de origem. 

Art. 19º - Inserir ou reinserir o abrigado no ensino fundamental, respeitando a sua trajetória 
educacional. 

Art. 20º - Oferecer profissionalização conforme a escolaridade e a idade do abrigado. 

Art. 21º - Fortalecer a relação dentro de um modelo tipicamente familiar, preservando, no 
abrigado, o conceito de família, reafirmando a importância de regras na construção da vida em 
comum. 

Art. 22º - Proporcionar ao abrigado a retomada dos vínculos familiares, quando possível, o acesso 
à cidadania, o resgate da auto-estima, a construção de um projeto de vida, os meios de avançar 
nos estudos e de conquistar uma profissão, visando o seu desligamento. 

I - Compromisso permanente com o resgate e o fortalecimento dos vínculos familiares de cada 
abrigado, na atenção constante à: 

a) Forma como aborda este tema com os abrigados; 
b) O cuidado na receptividade com os pais e demais familiares dos abrigados; 
c) O cuidado nos desdobramentos que pode ter cada visita de familiar, se o assunto não for bem 
trabalhado junto com os outros abrigados. 

Art. 23º - O abrigo deve manter articulação permanente com o órgão de encaminhamento no 
processo de reinserção familiar. 



Art. 24º - Desenvolver ações de reinserção familiar das crianças e adolescentes abrigados. 

Art. 25º - Manter os vínculos familiares dos abrigados e ter como base um plano de ação 
individual, construído em conjunto com a criança/adolescente abrigado, que venha a nortear todos 
os passos no sentido da retomada e/ou fortalecimento dos vínculos familiares. Este plano de ação, 
que será iniciado a partir das informações passadas pelo órgão responsável pelo abrigamento, 
deverá contemplar: 

I - Previsão de visitas ao abrigado, por parte dos familiares, dentro da instituição, com a maior 
flexibilidade possível, desde que não haja decisão judicial em contrário e respeitando-se: 

a) O interesse do abrigado na ocorrência e manutenção dessas visitas; 
b) O nível de interesse, dos familiares, na ocorrência e manutenção dessas visitas; 
c) As conseqüências que essas visitas causam no abrigado; 
d) A disponibilidade do abrigado; 
e) A disponibilidade dos visitantes. 

II - Previsão de visitas do abrigado ao lar da família natural (inclusive família extensiva - avós, 
tios, primos, etc), desde que não haja decisão judicial em contrário, respeitando-se: 

a) O interesse do abrigado na ocorrência e manutenção dessas visitas; 
b) O nível de interesse dos familiares nessas visitas; 
c) As conseqüências que essas visitas causam no abrigado; 
d) A disponibilidade do abrigado; 
e) A receptividade da família; 
f) Os cuidados dessa família ao estar com a guarda temporária do abrigado; 

g) A capacidade da família de receber o abrigado sem colocá-lo em situação vexatória ou de risco, 
a exemplo de práticas como: exploração sexual, exploração de trabalho, inclusive o doméstico 
excessivo, exposição a violência física, intelectual ou emocional, exposição ao consumo de bebidas 
alcoólicas e outros entorpecentes, etc. 

III - Previsão de visitas ao abrigado maior de seis anos, na entidade, por parte de 
padrinho/madrinha afetiva, desde que observados os critérios acima propostos; 

IV - Previsão de visitas do abrigado maior de seis anos, ao lar da família do padrinho/madrinha 
afetiva, desde que observados os critérios acima propostos; 

V - Visitas a parentes consangüíneos, que sejam identificados como importantes para o abrigado, 
ou que detenham informações que possam ajudar na retomada dos vínculos familiares. 

Parágrafo Único: Permitir visitas livres dos familiares ao abrigo que para isso deve flexibilizar 
seus horários de forma a possibilitar a presença da família e sua participação nas atividades 
institucionais, estabelecendo as melhores formas de contato; 

Art. 26º - Apoiar as famílias dos abrigados, oferecendo acompanhamento social, encaminhando 
para inserção em programas de auxilio/proteção à família com a retaguarda por parte do Poder 
Público, organizando reuniões ou grupos de apoio e discussão. 

I - Fazer o encaminhamento de familiares do abrigado, conforme suas necessidades, em 
articulação com o Poder Público, considerando-se os preceitos legais que dispõe da sua 
responsabilidade, respeitado o princípio da descentralização político-administrativa e 
municipalização, na provisão dos seguintes serviços: 

a) Programas de Apoio e Renda; 
b) Programas de Moradia; 
c) Programas de Atenção à Saúde; 
d) Programas de Erradicação do Trabalho Infantil; 
e) Programas de Atendimento Psicológico e/ou Psiquiátrico; 
f) Programas de Atendimento a usuários de substâncias psicoativas; 
g) E outros que previnam e resgatem a violação de direitos. 

Parágrafo Único: O abrigo deve estar integrado com os órgãos públicos, de forma a facilitar o 
acesso dessas famílias aos programas já existentes e possibilitar a criação de novos programas 



que contemplem as necessidades das mesmas, a fim de viabilizar, no menor espaço de tempo, o 
retorno do abrigado à sua família natural. 

Art. 27º - Promover a cidadania do abrigado, providenciando os documentos necessários e 
compatíveis com a sua idade, em articulação com o Poder Público, considerando-se os preceitos 
legais que dispõe da sua responsabilidade, respeitado o princípio da descentralização político-
administrativa e municipalização, na provisão dos seguintes serviços: 

a) Certidão de Nascimento; 
b) Carteira de Identidade; 
c) CPF; 

d) Carteira de Trabalho; 
e) Título de Eleitor. 

Art. 28º - Promover o acesso ao esporte, através de convênios ou outros mecanismos, com 
agremiações da rede pública ou privada, sempre buscando sensibilizar o Poder Público para a 

criação de incentivos à prática esportiva e a disponibilização de espaços para desenvolvimento 
destas iniciativas. 

Art. 29º - Promover o acesso ao lazer, seja o lazer doméstico, que não pode deixar de ser prática 
diária, quanto o lazer externo (praia, cinema, teatro, quadras esportivas, parques, etc), com 
oportunidade de interagir com outras pessoas, principalmente de idade compatível. 

Art. 30º - Promover o crescimento moral, intelectual, espiritual, humano e físico de cada um dos 
seus abrigados, de maneira que a entidade marque, de forma positiva, a vida de cada um 
daqueles que por ela passe. 

Art. 31º - Promover ações voltadas à família natural, naqueles casos em que o retorno a essa 
família seja o mais indicado. 

Art. 32º - Garantir a avaliação de saúde, por meio de: 

I - Consulta com médico clínico geral; 

II - Realização de hemograma, sumário de urina, parasitológico de fezes, teste de DST/AIDS, 
teste do pezinho e outros exames específicos que se façam necessários; 

III - Oferta de tratamento dentário. 

Art. 33º - Garantir o respeito à privacidade. 

Art. 34º - Garantir, dentro do abrigo, um modelo mais próximo do familiar, com regras 
previamente definidas pela entidade, não só com ênfase nas obrigações dos abrigados, mas 
também com definições claras dos seus direitos. É importante a fixação de regras básicas, 
necessárias à manutenção da dinâmica da instituição, deixando espaço para que as demais, 
relacionadas às situações novas que sempre surgem, possam ser construídas de forma 
participativa, contando com a indicação e avaliação dos educadores e abrigados. 

Art. 35º - Promover a preparação gradativa para o desligamento do abrigado. 

Parágrafo Único: A preparação para o desligamento também deve acontecer com as demais 
crianças que permanecerão na instituição, para evitar que sobrevenha a elas sentimento de 
tristeza, perda e frustrações em decorrência da saída de outra criança. 

CAPÍTULO VIII 
DO DESLIGAMENTO 

Art. 36º - O desligamento, que deve ocorrer aos dezoito anos de idade, nem sempre pode se dar 
apenas por esse critério, sendo muito mais determinante a realidade do abrigado (escolaridade, 
oportunidade de profissionalização, estado emocional, situação resolvida com o serviço militar, 
ingresso no mercado de trabalho). 



Art. 37º - A desinstitucionalização da criança ou do adolescente somente pode ser feita pela 

autoridade que determinou o abrigamento ou pela autoridade judiciária, quando instada em 
processo judicial para esta finalidade. 

Art. 38º - A transferência de criança/adolescente para outra entidade, salvo situação de urgência 
(que deve ser comunicada à autoridade que determinou o abrigamento), somente pode ocorrer 
mediante autorização judicial, após a ouvida do Ministério Público (Portaria 021/03). 

Art. 39º - O abrigo deve ser informado, com antecedência, sobre o dia do desligamento do 
abrigado. 

Parágrafo Único: Um aspecto relevante é a forma de desligamento da criança/adolescente 
dentro do contexto institucional. As ações voltadas para o desligamento devem respeitar o 
processo vincular da criança com a instituição, e a sua relação com as demais crianças, 
educadores, professores etc. 

CAPÍTULO XIX 
DA ADOÇÃO OU COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA 

Art. 40º - O abrigo tem papel importante na preparação da criança/adolescente para colocação 
em família substituta, por esta razão é imprescindível que o mesmo seja informado sobre o 
procedimento/processo judicial em curso, esclarecendo sobre a situação da criança/adolescente. A 
preparação depende da idade da criança/adolescente e deve envolver desde conversas sobre a 
perspectiva da adoção, informações sobre os adotantes, troca de fotografias, facilidades para um 
contato que não exponha a criança e o adotante. 

Art. 41 - O abrigo não pode colocar crianças e adolescente em família substituta (adoção, guarda 
e tutela), pois essa é medida de proteção exclusivamente aplicada pelo Juiz da Infância e da 
Juventude. 

Parágrafo Único: Considerando que adoção é uma medida de proteção de competência do 
Judiciário, é imprescindível que ocorra uma integração com o abrigo que tem a criança sob seus 
cuidados. A preparação da criança precisa ser discutida entre as duas instâncias e, inclusive, 
tratando-se de adoção internacional, deverá envolver especialmente a entidade que intermediará 
e representará os adotantes no Brasil, pois ela terá grande importância como facilitadora na 
comunicação entre adotando, adotantes e demais atores envolvidos no processo de adoção. É 

necessária uma aproximação gradativa, com a participação dos adotantes ao contexto da 
instituição com o objetivo de conhecer o perfil da criança e o seu cotidiano e, só então, deverá ser 
autorizado o período de convivência. 

Art. 42º - A única medida legal do abrigo para incentivar a colocação em família substituta é a 
comunicação ao Judiciário sobre as crianças/adolescentes que se encontram em situação de 
abandono para subsidiar a aplicabilidade dessa medida. 

Art. 43º - O acompanhamento do estágio de convivência entre adotante e adotado é competência 

do Juizado. Entretanto, o abrigo tem um papel importantíssimo no momento imediato da ida da 
criança para a família substituta. Portanto, o órgão competente deve manter uma comunicação 
estreita com o abrigo que conhece a realidade e o perfil do adotando, que deve colocar-se à 
disposição em caso de necessidade de algum esclarecimento ou dificuldade acerca da criança, 
funcionando, assim, como uma retaguarda que possibilite e impulsione a nova fase de vida do 
adotando e do adotante.  

Parágrafo Único: Outro aspecto essencial para a colocação de criança em família substituta é a 
necessidade de um programa sistemático de esclarecimento e preparação dos candidatos à adoção 
por parte do órgão competente. Este programa deve ser realizado pela equipe multidisciplinar e 
contemplando eixos temáticos como agressividade, afetividade, desenvolvimento infantil, mitos da 
adoção, adoção tardia, dentre outros. 

Art. 44 º - O abrigo não deve favorecer a aproximação de candidato interessado em se tornar 
família substituta de criança /adolescente, cuja situação não esteja regularizada perante o 
Juizado. Em caso algum deverá expor a criança/adolescente de forma a causar-lhe 
constrangimentos ou danos morais. 



§1º - O abrigo deve esclarecer aos interessados em se tornar família substituta sobre os 

procedimentos legais para sua efetivação, orientando-os que o primeiro passo é procurar o 
Juizado para a realização do cadastramento e demais trâmites legais. 

§2º - O abrigo deve informar à família substituta sobre as particularidades da 
criança/adolescente, concedendo-lhe sua documentação pessoal, fotografias, exames, relatórios 

médicos e social, falando sobre sua rotina dentro da instituição, no sentido de facilitar o processo 
de adaptação. 

Art. 45º - Nos casos de adoção de criança a partir de 02 anos é necessário uma aproximação 
gradativa da criança com os prováveis adotantes, para se verificar a existência de compatibilidade, 
de empatia entre todos envolvidos no relacionamento.  

Art. 46º - Nos casos de adoção de grupos de irmãos é necessário que seja trabalhado com os 
futuros candidatos a necessidade de manter o grupo de irmãos unidos. Deve-se levar em conta 
quando as próprias crianças/adolescentes evidenciam o desejo de permanecer unidas. 

CAPÍTULO X 
DA RELAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS 

SEÇÃO I 
DO GUARDIÃO INSTITUCIONAL 

Art. 47º - O guardião institucional (ou seu representante) deve ser ouvido, sempre que possível, 
antes de uma decisão definitiva de retorno familiar ou inserção em família substituta, por ser 
quem conhece a realidade que envolve cada caso. 

Art. 48º - Deve ser permitida a participação facultativa do guardião institucional (ou seu 
representante) nas audiências (Conselho Tutelar, Juizado e Ministério Público) que irão definir a 
situação da criança/adolescente. 

SEÇÃO II 
DOS ÓRGÃOS DE ENCAMINHAMENTO  

(Conselhos Tutelares, Juizado e Ministério Público) 

Art. 49º - Os órgãos de encaminhamento somente podem optar pela medida de abrigamento 
quando esgotados todos os esforços possíveis, no sentido de manutenção na família de origem. 

Art. 50º - Os órgãos de encaminhamento devem respeitar os critérios das instituições para o 
encaminhamento: 

I - Número de vagas; 

II - Faixa etária; 

III - Sexo (conforme a idade prevista para ingresso); 

IV - Grau de comprometimento com vícios e vivência de rua. 

Art. 51º - Obrigatoriedade, por parte do órgão responsável pelo abrigamento, de anexar ao 
encaminhamento todas as informações, no que diz respeito a: 

I - Histórico da criança e o motivo do abrigamento; 

II - Procedimentos que foram adotados antes da decisão do abrigamento; 

III - História da família natural (endereço, ocupação, situação de relacionamento, referências 
familiares, problemas de saúde etc), para orientar a construção do Plano de Ação, que deverá ser 
sempre individualizado; 



IV - Documentos existentes da criança/adolescente (certidão de nascimento, declaração de 
nascido vivo, cartão de vacina, relatório médico e outros); 

V - Relatório atualizado de criança /adolescente quando transferido de outra instituição. 

Parágrafo Único: Em caso de impossibilidade de fornecer as informações acima especificadas no 
ato do abrigamento, estas deverão ser encaminhadas formalmente pelo órgão responsável, no 
prazo máximo de 48 horas, para o abrigo. 

Art. 52º - Os órgãos de encaminhamento deverão manter as entidades informadas, por escrito, 
de todos os procedimentos legais que estejam sendo tomados acerca da situação da 
criança/adolescente, assim como, informar qualquer contato realizado por familiares, 
principalmente quando se tratar de criança abandonada ou perdida. 

Parágrafo Único: Os órgãos de encaminhamento devem arquivar, indefinidamente, o prontuário 
da criança/adolescente encaminhada para o abrigo.  

Art. 53º - Em todos os casos a criança/adolescente deve ser ouvida durante o processo que 
visará a sua reinserção familiar ou inserção em família substituta. 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 54º - As entidades já existentes que não funcionam no modelo de casas-lares e não tenham 

condições físicas de se adequar a este modelo, continuarão no mesmo formato, passando a ser 
objeto de apreciação por parte do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente a 
possibilidade de somente fazer o registro de novas entidades de abrigo nesse formato, matéria a 
ser definida em sede de Resolução do referido órgão. 

Obs.: Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação no DOM. 

Sala das Sessões 

Salvador, 12 de junho de 2006. 

Fátima Lepikson 
Presidente 

Publicado em: 16 e 19/06/2006 

 


