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APRESENTAÇÃO 

 

 

“toda criança ou adolescente tem o direito a ser educado no seio da 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada 

à convivência familiar e comunitária...” (ECA, 2001, Art.19). 

 

 

Após a publicação do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, tornou-se imperativo a 

construção do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária do Município de Aracaju. Este representa 

um instrumento formal de cumprimento de diretrizes nacionais, visando romper com a cultura 

da institucionalização de crianças e adolescentes, e fortalecer as ações de proteção integral e 

da preservação dos vínculos familiares e comunitários preconizados pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA. 

Este Plano emerge com vistas à formulação e implementação de políticas públicas que 

assegurem a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, de forma integrada e articulada 

com os demais programas do governo, sendo resultado de um processo participativo de 

elaboração conjunta. 

Seguindo parâmetros da Resolução Conjunta do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA e do Conselho Nacional de Assistência Social – 

CNAS, nº 01 de 9 de junho de 2010, foi instituída a Comissão Intersetorial de Convivência 

Familiar e Comunitária com as atribuições de elaborar e acompanhar a implementação do 

Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, envolvendo representantes  do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, dos Conselhos Tutelares, do Conselho Municipal de Assistência Social, 



 11 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente, e das políticas setoriais 

(Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte e Lazer, Trabalho, Cultura e Turismo).  

Além das reuniões ordinárias e após a realização do levantamento situacional, de 

forma a obter maior resolutividade nas ações da Comissão, esta optou por dividir-se em três 

grupos de trabalho sendo que, em cada um, foram discutidas questões referentes aos quatro 

Eixos Estratégicos propostos para o Plano de Ação, a saber: GT1 - a) Análise da situação e 

sistemas de informação, e b) Marcos normativos e regulatórios; GT2 - c) Atendimento; e GT3 

d) Mobilização, articulação e participação. 

Cada uma destas áreas foi objeto de discussões aprofundadas e propositivas em seus 

respectivos subgrupos. Após esta fase, suas produções foram compartilhadas considerando 

suas interfaces e inter-relações, tentando abordar a imensa complexidade do tema e das 

múltiplas variáveis que interagem em cada dimensão da realidade focalizada.  

Como produto dos trabalhos desta Comissão, foi apresentado a Versão Preliminar do 

Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, o qual foi apresentado aos Conselhos Municipais de 

Assistência Social – CMAS e de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA sendo este 

aprovado. 

Espera-se que as propostas apresentadas neste Plano possam assegurar às crianças e 

adolescentes do Município de Aracaju o direito à convivência familiar e comunitária, 

garantindo a intersetorialidade e integralidade nas ações como previsto no ECA: “A política 

de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 

articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos município (Art. 86).  
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1. MARCO TEÓRICO E NORMATIVO 

 

 

1.1. Criança e Adolescente: sujeitos de direitos 

 

 

“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade” (Lei federal 

1.869/90, Art. 3º) 

 

 

O reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos é resultado de 

um processo historicamente construído marcado por transformações ocorridas no Estado, na 

sociedade e na família. Entretanto, a história social das crianças, adolescentes e suas famílias, 

principalmente entre a população mais pobre revela as resistências e dificuldades engendradas 

em um contexto de desqualificação das famílias, declarando sua incompetência no cuidado 

dos seus dependentes, partindo de políticas paternalistas voltadas para o controle e contenção 

social.     

A engenharia construída com o sistema de proteção e assistência, sobretudo, durante o 

século passado, permitiu que qualquer criança ou adolescente, por sua condição de pobreza, 

estivesse sujeito a se enquadrar no raio da ação da justiça e da assistência, que sob o 

argumento de “prender para proteger” confinavam suas crianças e adolescentes em grandes 

instituições totais. 

As Constituições brasileiras sempre colocaram sob o manto de sua proteção apenas a 

família denominada “legítima”. A de 1934 correspondeu à resistência do catolicismo à 

dissolubilidade do vínculo conjugal, dispondo no seu artigo 175, a família como “[...] 

constituída pelo casamento indissolúvel, sob proteção do Estado”. Assim, da mesma forma, as 
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de 1946, 1967 e 1969. Neste período o Código Civil desconheceu completamente a família 

natural, a união de fato, reconhecida, apenas, pela jurisprudência dos tribunais. Em seu artigo 

380, dispunha que “o pátrio poder é exercido pelo marido, com a colaboração da mulher”, 

cabendo a ele a chefia da sociedade conjugal; o direito de fixar o domicílio da família, o 

direito de administrar os bens do casal; e o direito de decidir, em caso de divergências 

(Genofre, 1995). 

Foi neste quadro de discriminação legislativa que se realizaram os trabalhos da 

Constituinte de 1988. Esta representou um marco na ampliação do conceito de família, 

reconhecendo em seu Art. 226 a união estável, as famílias monoparentais, a igualdade de 

direitos entre homem e mulher, assegurando, ainda, “[...] assistência à família na pessoa de 

cada um que as integram [...]” (Art. 226, § 8º).     

 

 

1.2 O Plural e multifacetado universo das famílias brasileiras 

 

 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, “entende-se [...], como 

entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (Art. 

226, § 4º). Também, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal 8.069/90), 

apresenta perspectiva semelhante ao definir a Família Natural como “a comunidade formada 

pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes” (Art. 25), sendo que reconhece a família 

extensa  ou ampliada como “[...] aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou 

da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 

convive mantém vínculos de afinidade e afetividade (Art. 25, Parágrafo único)” garantindo-

lhe legitimidade.   

Entretanto, ainda que se reconheçam as mudanças legais no tocante à família brasileira 

advindas com a Constituição de 1988 e o ECA em 1990, estas ainda não suprem a 

necessidade de se compreender a complexidade e a realidade multifacetada destas famílias. Se 

ao falar de Família no Brasil foi por um longo período histórico referir-se a uma forma de 

organização familiar homogênea e estática no tempo e no espaço, esta tem se desvelado cada 

vez mais diferenciada socialmente, sendo impossível definir um modelo único e homogêneo 

de família, refutando, assim, a ideia de um modelo genuíno de família brasileira 

predominante, evidenciando a pluralidade de organizações familiares em função do tempo, do 

espaço e dos grupos sociais (Samara, 1983).  
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De forma mais ampla, novas concepções de família se descortinam envolvidas num 

complexo de transformações sociais, econômicas e políticas que acusam o plural e 

multifacetado universo das famílias brasileiras. Sem negar as dificuldades enfrentadas por 

grande partes destas, seus diferentes arranjos, suas diferentes facetas parecem revelar que não 

suportam modelos estereotipados contidos numa certa ordem estável e inabalável. À ordem se 

sobrepõe a desordem. Não como sinônimo de desestrutura ou crise, mas como aquilo que não 

se pode ordenar, supor ou conter. Aquilo que é singular, que desenvolve suas próprias 

estratégias, suas formas de dar significado ao mundo, aos fatos, às coisas. O que era percebido 

como crise ou desestrutura parece significar o afastamento relativo a um modelo de família 

predominante (Almeida, 2011). 

A desnaturalização do conceito de família, a desmistificação de uma estrutura que se 

colocará como ideal e, ainda, o deslocamento da ênfase da importância da estrutra familiar 

para a importância das funções familiares de cuidado e socialização, questionam a antiga 

concepção de desestruturação familiar quando abordamos famílias em seus diferentes arranjos 

cotidianos (PNCFC, 2006).  

Cada família dentro de sua singularidade é potencialmente capaz de se reorganizar 

diante de suas dificuldades e desafios, de maximizar as suas capacidades, de transformar suas 

crenças e práticas para consolidar novas formas de relação mais protetivas.  

 

 

1.3. Convivência Familiar e Comunitária: a importância da implementação de 

políticas de apoio sócio-familiar no fortalecimento dos vínculos 

 

 

As relações protetivas constituídas no contexto da família devem ser potencializadas 

por políticas de apoio sócio-familiar em diferentes dimensões que garantam a retaguarda 

necessária para o fortalecimento dos vínculos, e especialmente, na garantia e respeito aos 

direitos das crianças e dos adolescentes.  

Segundo a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 226, §8º, “O Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência do âmbito de suas relações”, sendo “[...] dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (Art. 227).  

O ECA vem ratificar e ampliar a noção de direitos apresentada na Constituição de 

1988 em seu Art. 227, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, sendo 

dever da Família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público garantir a 

efetivação dos mesmos, sendo este último o responsável por implementar políticas públicas 

eficazes nesta garantia. 

O advento do ECA reforça o papel da família na vida da criança e do adolescente 

como elemento imprescindível dentro do processo de proteção integral, e como um dos 

objetivos maiores do sistema de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, 

que a Constituição de 1988 propõe instituir, articulando e integrando todas as políticas 

públicas no sentido de priorização do atendimento direito desse segmento da população como 

forma de garantia de direitos (PNCFC, 2006).  

Vicente (2004) ressalta a dimensão política dos vínculos familiares e comunitários na 

medida em que tanto a construção quanto o fortalecimento dos mesmos dependem também, 

dente outros fatores, de investimento do Estado em políticas públicas voltadas à família, à 

comunidade e ao espaço coletivo, o que requer um conjunto de ações articuladas que 

envolvam a co-responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. 

A convivência familiar é condição relevante para a proteção, crescimento e 

desenvolvimento da criança e do adolescente, assim como são importantes, também, as 

transformações postas à família, em decorrência do sistema socioeconômico e político do 

capitalismo (Fante & Cassab, 2007).  

No tocante ao direito à convivência familiar e comunitária o ECA em seu Art. 19 

assegura que “Toda criança ou adolescente tem o direito a ser criado e educado no seio da sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 

entorpecentes”, sendo o acolhimento institucional e o acolhimento familiar “medidas 

provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, 

não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de 

liberdade” (ECA, Art. 101, §1º).    

Por toda a argumentação já desenvolvida até agora sobre a co-responsabilidade do 

estado, da família e da sociedade diante dos direitos de crianças e adolescentes, é preciso 

refletir, também, sobre a co-responsabilização nas situações de violação desses direitos tanto 

quanto no esforço para sua superação.  
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1.4. Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e/ou risco social: a 

co-responsabilização do Estado e da família 

 

 

O Estado, por meio das ações de suas diversas políticas públicas deve responder pela 

proteção social dos seus cidadãos. Esta não está circunscrita apenas no âmbito do Estado e 

apresenta-se originariamente nas relações da família e comunidade. Não obstante, o Estado 

tem entre suas responsabilidades fundamentais a de oferecer políticas sociais que garantam a 

proteção social como direito e deve fazê-lo em conjunto com a sociedade promovendo ações 

que focalizam as pessoas, as famílias e os grupos sociais que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social (Gonçalves e Guará, 2010).    

Segundo Gonçalves e Guará (2010), essa vulnerabilidade pode ser decorrente da 

insuficiência ou ausência de renda, desemprego, trabalhos informais, doenças, etc. 

dificuldades de acesso aos serviços das diferentes políticas públicas, ruptura ou fragilização 

dos vínculos de pertencimento aos grupos sociais e familiares, podendo culminar na vivência 

de situações de risco.  Porém estes fatores não devem ser considerados isoladamente, deforma 

descontextualizada. Se aspectos como baixo nível socioeconômico, conflito familiar, 

desemprego etc. vão se constituir em risco ou não vai depender do comportamento que se tem 

em mente e dos mecanismos através dos quais os processos de risco operam seus efeitos 

negativos. O risco passa a ser percebido como uma variável vinculada diretamente ao 

resultado provocado (Almeida, 2011). 

A força das concepções estereotipadas e patologizadas da pobreza fazem com que 

muitos profissionais que trabalham com populações em situação de baixo nível 

socioeconômico enfatizem o que Junqueira e Deslandes (2003) chamam de determinismo 

social, como se estas populações fatalmente estivessem destinadas a vivenciarem situações de 

risco e a apresentarem problemas de conduta.  

Em estudo realizado sobre as crenças e posturas de profissionais que atuam 

diretamente com famílias pobres Yunes (2001) demonstrou que os grupos familiares que 

compõe o cotidiano dos trabalhadores sociais são descritos como acomodados, submissos à 

situação de miséria, desestruturados, sendo que estes ainda acreditam na transmissão destas 

características através das gerações, perpetuando os mitos familiares de acomodação e 

desestruturação, parecendo difícil para eles acreditar que estas famílias possam apresentar 
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possibilidades de superação das adversidades da pobreza em busca de melhor qualidade de 

vida.  

Alguns estudos brasileiros vêm demonstrando que famílias pobres, ao contrário do que 

se observa no discurso desses profissionais, mostram-se, muitas vezes, hábeis na tomada de 

decisões e na superação de grandes desafios, evidenciando uma unidade familiar e um sistema 

moral bastante fortalecido diante da proporção das circunstâncias desfavoráveis de suas vidas 

(Garcia & Yunes, 2006).   

Yunes (2001) nos alerta para o fato de que não podemos desconsiderar ou negar que as 

condições indignas e a precariedade das contingências econômicas e sociais que castigam a 

maioria das famílias pobres brasileiras possam afetar de forma adversa o desenvolvimento de 

crianças, adolescentes e adultos. Porém isso não pode ser considerado regra sem exceção, 

pois, algumas famílias desenvolvem processos e mecanismos que garantem sua sobrevivência 

e cumprem seu papel de proteção e cuidado com competência, tornando-se o contexto 

essencial para o desenvolvimento saudável dos seus membros.  

O art. 23 do ECA dispõe que “A falta ou carência de recursos materiais não constitui 

motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar”, sendo obrigação do Estado 

oferecer uma rede de apoio à família, à criança  e ao adolescente, através da implementação 

de políticas públicas que garantam às famílias desempenhar o seu papel de provedora, e de 

responsáveis pelo bem estar dos seus membros. Função esta que não é apenas de competência 

da família, mas desta, com a sociedade e o Estado.  

Depreende-se que o apoio sócio-familiar é, muitas vezes, o caminho para o resgate dos 

direitos e fortalecimento dos vínculos familiares (PNCFC, 2006).  

O ECA em seu Art. 98 estabelece a aplicabilidade de medidas de proteção à criança e 

ao adolescente, aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta mesma Lei forem 

ameaçados ou violados, seja, a)por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; b)por falta, 

omissão, ou abuso dos pais ou responsáveis; c) em razão de sua conduta. Sendo as medidas 

aplicáveis, caso verificada quaisquer uma destas hipóteses, dispostas no Art. 101 desta mesma 

Lei.  

Destaca-se a importância das medidas voltadas à inclusão da família em programa 

comunitário de auxílio e proteção, expressas no inciso IV do art. 101, no art. 23, parágrafo 

único, e no inciso I do art. 129 do ECA.  

A ordem de apresentação das medidas estabelecidas nos artigos 101 e 129 do ECA 

aponta para uma precedência na aplicação de medidas de proteção: primeiro, aquelas que 

visem ao fortalecimento dos vínculos familiares através de programas de auxílio e proteção 
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das famílias. Tais programas podem lograr a superação das adversidades vivenciadas e a 

restauração dos direitos ameaçados ou violados, sem a necessidade de aplicação da medida 

prevista no inciso VII, VIII e IX do art. 101, do ECA.     

Uma vez constatada a necessidade de afastamento, este deve ser orientado conforme 

preconizado no ECA em seu art. 101, §1º a §12 o qual dispõe, dentre outras coisas, sobre o 

caráter de provisoriedade e excepcionalidade da medida de acolhimento institucional e 

familiar, ao declarar que: 

 

 

“O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas 

provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para 

reintegração familiar, ou não sendo esta possível, para colocação em família 

substituta, não implicando privação de liberdade” (ECA, Art. 101, §1º) 

 

 

A ausência do cumprimento de significativa legislação protetora, não efetivamente 

aplicada no cotidiano de milhões de cidadãos e, aliada à ausência de políticas públicas de 

apoio, remete milhões de famílias à condição de vulnerabilidade e à vivência de situações de 

risco, as quais nem sempre conseguem cumprir sua função provedora e protetora de seus 

membros, acarretando, por vezes, a institucionalização de suas crianças e adolescentes, que, 

embora prevista na lei enquanto medida de proteção provisória e excepcional, tem se 

apresentado definida em alguns casos durante anos, ocasionando o agravante à vida destas, ou 

seja, a perda do convívio familiar e comunitário (Fante & Cassab, 2007). 

 

 

1. 5 Crianças e Adolescentes com vínculos familiares e comunitários rompidos: os 

Serviços de Acolhimento Institucional e Acolhimento Familiar 

 

 

O acolhimento institucional é definido como atendimento institucional a crianças e 

adolescentes que tiveram seus direitos violados e que necessitam ser afastados, 

temporariamente, da convivência familiar. Segundo o Livro de Orientações Técnicas (2009), 

trata-se de: 
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“Serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, 

Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis 

encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de 

cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a 

família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família 

substituta (p. 67).   

  

 

O uso da terminologia “acolhimento institucional” é recente e substitui o termo 

“abrigamento”, alteração feita pela Lei 12.010 de 03 de Agosto de 2009 (Machado, 2011). 

Desta forma, o termo “Acolhimento Institucional” veio, nesse sentido, alterar concepções 

anteriores, buscando diferenciar-se da de outros momentos históricos, em que crianças e 

adolescentes viveram em instituições parte de suas vidas (Machado, 2011). 

Matéria de discussão ainda recente, o documento intitulado “Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”, aprovado pelo CNAS e CONANDA 

em Junho de 2009, estabelece parâmetros para o funcionamento das entidades de acolhimento 

e define orientações técnicas para sua atuação, de modo a cumprir os preceitos estabelecidos 

pelo ECA, visando, principalmente da aplicação da medida, o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários; o desenvolvimento de potencialidades; e a conquista de maior grau 

de independência individual e social das crianças e adolescentes acolhidos, assim como o 

empoderamento de suas famílias.  

São princípios norteadores para o funcionamento de tais serviços:  

 Excepcionalidade do afastamento do convívio familiar: garantia do convívio familiar e 

comunitário, e garantia de que o afastamento do contexto familiar seja uma medida 

excepcional, aplicada quando a situação represente risco grave à integridade física e 

psíquica;  

 Provisoriedade do afastamento do convívio familiar: quando ocorrer o afastamento da 

criança e do adolescente do convívio social e comunitário, deve-se realizar ações que 

visem, no menor tempo possível, o retorno ao convívio familiar, prioritariamente na 

família de origem e, excepcionalmente, em família substituta. É necessário ressaltar que a 

reintegração familiar da criança e do adolescente deve ocorrer em tempo inferior a 2 anos, 

e que a permanência em tempo superior deve ter caráter extremamente excepcional, 

destinada apenas a situações específicas;  

 Preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários: busca pela 

preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;  
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 Garantia de acesso e respeito à diversidade e à não discriminação: todas as crianças e 

adolescentes que necessitarem de acolhimento institucional têm a garantia de atendimento, 

sem discriminação (de qualquer origem) a elas e a suas famílias, evitando assim as 

especializações e atendimentos específicos (ex: atendimento exclusivo a crianças com 

deficiência), que devem ocorrer apenas em situações de extrema excepcionalidade. Esses 

serviços devem ainda preservar a diversidade cultural e valorizar a cultura de origem da 

criança e do adolescente.  

 Oferta de atendimento personalizado e individualizado: as ações desenvolvidas dentro dos 

serviços de acolhimento deverão ser de qualidade, condizentes com os direitos e as 

necessidades físicas, psicológicas e sociais da criança e do adolescente, tendo respeito à 

individualização, ao atendimento a pequenos grupos, com garantia de espaços privados, 

objetos pessoais e registros (até fotográficos) sobre a história de vida e desenvolvimento 

de cada criança e adolescente.  

 Garantia de liberdade de crença e religião: os serviços de acolhimento devem respeitar a 

crença e religião de cada criança e adolescente, propiciando ainda mecanismos de acesso 

para que possam satisfazer suas necessidades de vida religiosa e espiritual, viabilizando, 

assim, o acesso às atividades de sua religião, bem como o direito de não participar de atos 

religiosos e/ou recusar instrução ou orientação religiosa que não lhe seja significativa.  

 Respeito à autonomia da criança, do adolescente e do jovem: todas as decisões a respeito 

da vida de crianças e adolescentes acolhidas institucionalmente devem levar em 

consideração a sua opinião, garantia do direito à escuta e respeito às suas opiniões.  

O grande avanço deste documento está relacionado ao estabelecimento de parâmetros 

de funcionamento das entidades de acolhimento institucional, as quais devem oferecer 

cuidados e condições favoráveis ao desenvolvimento saudável de crianças e de adolescentes 

com vistas à reintegração familiar ou colocação em família substituta (Machado, 2011).    

Outra modalidade de acolhimento institucional são as “Casas Lares”. Regulamentada 

pela Lei 7.644 de 18 de dezembro de 1987, estas devem estar submetidas às todas as 

determinações do ECA relativas às entidades que oferecem programas de abrigo, 

particularmente no que tange à excepcionalidade e provisoriedade da medida. Nesta 

modalidade o atendimento é oferecido em unidades residenciais, nas quais um 

cuidador/educador residente se responsabiliza pelo cuidado de até 10 crianças e/ou 

adolescentes devendo para tal receber supervisão técnica (PNCFC, 2006).  
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“Surgiu como alternativa complementar ao abrigo institucional, buscando 

proporcionar às crianças e adolescentes a possibilidade de desenvolver-se em 

um modelo de abrigagem que se aproxima do modelo de família [...]” (Rio 

Grande do Sul, 2006, p. 4)       

  

 

 A República, assim como a Casa Lar, é uma residência comum, sem placa de 

identificação e com um dirigente responsável pela manutenção e preservação, entretanto 

destinada a maiores de 18 anos, os quais não apresentam condições de retorno à sua família de 

origem e que não foi possível a colocação em família substituta. Estes jovens ajudam na 

manutenção da casa e procura-se inseri-los no mundo do trabalho, promovendo sua autonomia 

em direção ao processo de desligamento (Carreirão, 2004).   

Tais instituições, articuladas a outros atores do Sistema de Garantias de Direitos, 

devem garantir melhor individualização no atendimento, por meio do redimensionamento de 

suas reais capacidades e necessidades de atendimento, de estudo social e dsenvolvimento do 

Plano Individual de Atendimento de cada criança e adolescente acolhido, além do 

investimento prioritário na família, na busca da reintegração (Carreirão, 2004).  

Outra modalidade de acolhimento, e que vem romper com o histórico de 

institucionalização de crianças e adolescentes que vivenciam situações de risco é o 

“Acolhimento Familiar”:  

 

 

“Fica reconhecido como estratégia que objetiva o acolhimento temporário de 

crianças e adolescentes, visando sua reintegração familiar e buscando evitar a 

institucionalização” (Costa e Rossetti-Ferreira, 2009, p. 117).   

 

 

 O Acolhimento Familiar é compreendido como uma medida protetiva, a qual 

possibilita à criança e ao adolescente em vulnerabilidade e afastado do convívio com sua 

família de origem, ser colocado sob guarda de uma outra família. Esta é previamente 

selecionada, cadastrada e vinculada a um programa. Paralelamente ao Acolhimento, é 

necessário trabalhar as causas do afastamento junto à família de origem de maneira a 

contribuir, efetivamente, para uma reintegração familiar como preconizada pelo ECA (Costa e 

Rossetti-Ferreira, 2009).  

 Ao refletir sobre o Acolhimento Familiar como mais uma alternativa de proteção e 

acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e violação de 



 22 

direitos, necessariamente discutimos mudanças de concepções de infância e juventude, do 

papel da família, das perspectivas sobre construção de vinculação afetiva e desenvolvimento 

infantil. Entendemos que, ao fomentar uma nova cultura de acolhimento, necessária num 

momento de desinstitucionalização e reordenamento das políticas de proteção social, isso 

comporta outras significações de família, vinculação, maternidade e paternidade.  

 Provocar mudanças em uma cultura de acolhimento que tem raízes históricas na 

institucionalização de crianças e adolescentes, e criar novas medidas de proteção não é um 

processo rápido. O momento histórico atual é de repensar estas práticas, para que o direito das 

crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária não fique apenas no papel, como 

uma carta de intenções. 

 Concordamos com Souza (apud Costa e Rossetti-Ferreira, 2009) quando ele afirma 

que em resposta a uma ética de exclusão, a sociedade brasileira e cada cidadão em específico, 

estão desafiados a praticar uma ética da solidariedade, que exigirá novos paradigmas de 

compreensão dos nossos problemas sociais e soluções plurais e criativas.  

 O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária avança neste sentido, 

sobretudo no campo do chamado reordenamento das instituições que oferecem programas de 

acolhimento institucional, defendendo a profissionalização dessas entidades e dos cuidadores, 

e a observância dos dispositivos e princípios do ECA para esse tipo de atendimento. Além 

disso, propôs a implementação de alternativas não institucionais de acolhimento, como o 

programa famílias acolhedoras, no sentido de propiciar a convivência familiar e comunitária, 

mesmo para aqueles afastados temporariamente de suas famílias de origem.  

 A proposta de reordenamento dos serviços de acolhimento, indicado no Plano 

Nacional (PNCFC), inscreve-se no paradigma da proteção integral do ECA e assegura às 

crianças, aos adolescentes e suas famílias, o direito ao acesso a programas, benefícios e 

serviços de todas as políticas sociais com vistas a garantir esta proteção. Tem, ainda, impacto 

na organização e na sustentabilidade do serviços e programas, pois deverá incorporar novas 

diretrizes, otimizar e direcionar os recursos existentes para atender realmente a quem 

necessitar (Guará, 2010).    

 A busca da intersetorialidade entre as diferentes áreas do governo, otimizando 

espaços, serviços e competências, é condição imprescindível para que as crianças e os 

adolescentes sejam atendidos de modo integral como prevê o ECA (Gonçalves e Guará, 

2010).  

 O PNCFC reforça a importância do trabalho articulado em rede e à integração de 

objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projetos dirigidos à população que se 
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encontra mais vulnerabilizada em termos sociais e pessoais, enfatizando a necessidade de se 

estabelecerem relações interinstitucionais, intersecretariais e intermunicipais que possam 

atender mais adequadamente e com maior eficiência as demandas sociais da população.  

A construção do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária representa 

uma mudança no paradigma no tocante ao atendimento de crianças e adolescentes do 

Município de Aracaju, sobretudo na efetivação do direito à convivência familiar e comunitária 

sendo sua implementação uma prioridade para as o Sistema de Garantia de Direitos, 

Conselhos e Políticas Setoriais, Organizações não governamentais e a sociedade em geral.  

 

 

2. MARCO SITUACIONAL  

 

 

O objetivo deste marco situacional é apresentar os dados da realidade do Município de 

Aracaju no tocante à promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à 

convivência familiar e comunitária. Estes dados contextualizaram as discussões que 

resultaram nas ações propostas neste Plano, dando a conhecer os indicadores mais 

significativos relativo ao seu desenvolvimento sócio-econômico e os índices de 

vulnerabilidade por cada um dos cinco distritos e; a rede de serviços, programas e projetos das 

diferentes políticas setoriais destinadas às crianças, adolescentes e suas famílias.  

 

 

2.1 Breve Histórico do Município de Aracaju  

 

 

O Censo Demográfico do IBGE localizou em 2010, no Município de Aracaju, um 

quantitativo populacional de 571.149 habitantes. Segundo a sua faixa etária 40.610 tinham de 

0 a 4 anos sendo que, destas,  24.712 foram denominadas pardas e negras; 40.442 tinham de 5 

a 9 anos sendo que, destas, 26.658 são pardas e negras; 46.798 tinham de 10 a 14 anos sendo 

31.466 pardas e negras; e 49.032, tinham de 15 a 19 anos, sendo que na faixa etária entre 15 a 

17 anos predominou os denominados pardos e negros com um quantitativo de 20.252.  

Quanto aos níveis de pobreza, o Censo Demográfico de 2010 indicava que o 

município contava com 27.524 pessoas na extrema pobreza, todas elas localizadas na área 
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urbana. Vale ressaltar que, neste universo, dentre as pessoas com 10 anos ou mais de idade 

que declararam não possuir renda, 108.654 foram identificadas como pardas, 18.294 negras, e 

28.828 brancas. 

Dentre os dados sobre a saúde das crianças e adolescentes, um dos mais expressivos é 

referente à mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é um dos mais sensíveis 

indicadores dos níveis de saúde e de desenvolvimento de uma região. Em Aracaju, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o risco de morte em crianças menores 

de um ano de idade, apresentou uma queda de cerca de 47% nos últimos 12 anos. Foram 

registradas quedas significativas em especial entre os anos de 2005, com taxa de 22,4 mortes 

para cada 1.000 nascimentos, e de 2011, com taxa de 14,3. 

No ano de 2011, foram 9.576 nascidos vivos e 137 óbitos. Diversos fatores como os 

Projetos, Puericultura: compromisso com a criança; Mamãe Coruja e Corujinha da Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS, Rede Amamenta Brasil, ampliação da cobertura do Programa 

Bolsa Família, melhoria na qualidade da assistência pré-natal contribuíram para a redução da 

mortalidade infantil no município. Entre as ações de destaque ainda estão a qualificação dos 

profissionais da Atenção Primária à Saúde, ações de Educação em Saúde nas creches 

municipais, além da inserção do pediatra na Estratégia Saúde da Família, melhoria dos 

serviços de urgência pediátrica e disponibilização de leitos de UTI neonatal nas maternidades 

do Sistema Único de Saúde – SUS.  

No tocante à cobertura vacinal, em 2001, foram 9.735 doses de vacina tetravalente em 

menores de 5 (cinco) anos, o que  equivale a 100,7%. 

 

 

ANO        ETAPA        META        DOSES APLICADAS        COBERTURA 

(%) 

2007        1º        46.380        44.208                   95,32 

        2º        46.380        44.502                   95,95 

 

2008        1º        44.854        44.827                   99,94 

        2º        44.854        43.656                   97,30 

 

2009        1º        45.159        43.358                   95,79 

        2º        45.159        44.697                   98,98 

 

2010        1º        45.567        44.361                   97,35 

        2º        45.567        44.197                   96,99 

 

2011        1º        43.991        41.921                   95,29 
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        2º        43.991        44.383                   100,89 

 

Fonte: SI-PNI/API, COVEPI/SMS/Aracaju 

 

Tabela I - Cobertura vacinal contra poliomielite nas  duas etapas das   

campanhas nacionais  em menores de 5 anos, Aracaju, 2007 - 2011. 

 

 

O índice de desnutrição em crianças menores de cinco anos caiu em Sergipe de 4,8%, 

em 2008, para 4%, em 2011. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a redução na 

proporção de crianças com baixo peso é resultado de uma série de ações, a exemplo do 

aumento da cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que atualmente atinge 90% da 

população sergipana, expandindo a assistência às famílias e a atenção integral à saúde da 

criança. 

 

Faixa Etária 1 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Menor 1 ano 7 4 1 1 3 16 

1 a 4 anos 4 3 1 2 1 11 

5 a 9 anos - 2 1 1 - 4 

10 a 14 anos - 3 1 - 2 6 

15 a 19 anos - - - 2 - 2 

20 a 29 anos 1 1 2 1 - 5 

30 a 39 anos 5 6 4 2 2 19 

40 a 49 anos 3 1 5 2 1 12 

50 a 59 anos 4 8 5 - 1 18 

60 a 69 anos 6 3 5 1 2 17 

70 a 79 anos 12 6 6 1 4 29 

80 anos e mais 7 8 3 6 2 26 

Total 49 45 34 19 18 165 

 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
 

Tabela II – Casos Identificados de Morbidade por Desnutrição em Sergipe (jan-agos 2008) 

 

 

Como foi argumentado, a defesa dos vínculos familiares e comunitários precisa de 

uma retaguarda forte nas políticas públicas, incluindo ações voltadas para as crianças e 

adolescentes que vivem situações especiais de saúde, como viver e conviver com o vírus 

HIV/AIDS ou ser portadora de sofrimento mental. Estas situações podem não somar 

estatísticas tão amplas quanto aquelas da desnutrição, mas nem por isto são menos 

ameaçadoras aos direitos das crianças e adolescentes, tanto no que se refere aos cuidados 
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adequados dentro da família quanto ao seu acesso aos serviços básicos e oportunidades de 

convívio social. 

 Na última década, houve uma considerável diminuição na média de crianças vivendo 

e convivendo com HIV/AIDS, no Brasil, provavelmente devido à cobertura introduzida na 

saúde materno-infantil, combatendo a transmissão através do parto e da amamentação 

(PNCFC, 2006). 

No Município de Aracaju, entre os anos de 2007 a 2012 foram localizadas 631 pessoas 

vivendo e convivendo com HIV/AIDS, sendo 14 com faixa etária entre 15 a 19 anos.  

 

 

Fx Etaria (13) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Menor 1 ano 0 0 0 0 0 0 0 

1 a 4 anos 0 0 0 0 0 0 0 

5 a 9 anos 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 anos 0 0 0 0 0 0 0 

15 a 19 anos 1 3 2 1 3 4 14 

20 a 29 anos 35 21 20 19 23 17 135 

30 a 39 anos 48 32 32 54 54 20 240 

40 a 49 anos 28 33 25 29 29 19 163 

50 a 59 anos 7 9 6 11 11 12 56 

60 a 69 anos 3 3 2 5 1 6 20 

70 a 79 anos 0 1 0 1 0 1 3 

80 anos e mais 0 0 0 0 0 0 0 

Total 122 102 87 120 121 79 631 

        

Fonte: Sinan, 2012       

 
Tabela III – Pacientes AIDS, por faixa etária 

 

 

No que tange ao acesso à Educação no Município de Aracaju, no ano de 2012 foram 

identificados 30.297 alunos matriculados, sendo 6.269 na Educação Infantil, 17.981 no 

Ensino Fundamental e 6.047 na Educação de Jovens e adultos.  

Ainda é inexpressivo o número de alunos atendidos pela educação especial quando 

comparados ao quantitativo geral. Daqueles inseridos na Educação Infantil, apenas 28 eram 

acompanhados pela educação especial, no Ensino Fundamental 196, e apenas 12 na Educação 

de Jovens e Adultos.  

Em relação à taxa de analfabetismo, 6,3 % tem entre 10 anos ou mais de idade, sendo 

que 3,5% refere-se a crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos e 4,6%  adolescentes e jovens 

entre 15 a 24 anos de idade.  
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Os índices de aprovação, reprovação e abandono no Ensino Fundamental identificados 

no final do ano letivo de 2011, demonstraram que 77,3% dos alunos matriculados nas séries 

iniciais (1º ao 5º ano) foram aprovados, sendo 22,5% reprovados e 4,4% declarado o 

abandono. Já nos anos finais (6º ao 9º  ano), 75,4% foram aprovados, 19,9% reprovados e 

4,7% declarado o abandono conforme tabela abaixo:   
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Tabela IV – Síntese dos resultados finais no que tange à aprovação, reprovação e abandono no Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Ensino - 2011 
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Considerando o alto grau de heterogeneidade e a desigualdade socioterritorial 

encontrados em seus 38 Bairros
1
, a Prefeitura Municipal de Aracaju, ao apresentar o seu 

Plano Decenal de Assistência Social - 2012-2020, os distribuiu em 05 (cinco) distritos, de 

acordo com a organização dos 05 (cinco) Conselhos Tutelares instalados no Município. 

Considerando os dados do IBGE sobre a população aracajuana, bem como os dados do 

Cadastro Único (Aracaju, 2010), esta população está distribuída territorialmente conforme a 

Tabela I:  

 

                         

BAIRROS
Total Domicílios 

IBGE

Total Pessoas 

IBGE

Total Famílias 

CadÚnico

Total Pessoas 

CadÚnico

Total 

Famílias PBF
AEROPORTO 2.601 9.175 246 911 154

ATALAIA 3.253 15.962 967 3.167 546

COROA DO MEIO 4.193 14.950 1.965 26.218 1.247

MOSQUEIRO 1.550 * 1.407 4.881 828

FAROLÂNDIA 10.793 34.421 1.379 4.295 467

INÁCIO BARBOSA 2.076 9.662 790 2.669 468

LUZIA 6.817 20.007 300 982 155

SÃO CONRADO 7.806 27.280 2.376 7.722 1.366

SANTA MARIA 7.975 29.723 6.923 22.341 4.838

TOTAL 47.064 161.180 16.353 73.186 10.069

JABOTIANA 3.713 12.844 589 1.914 336

GRAGERU 5.056 16.223 66 206 27

PEREIRA LOBO 1.501 6.015 306 895 173

SALGADO FILHO 1.223 4.298 10 26 3

JARDINS 1.550 5.175 4 13 3

13 DE JULHO 2.501 8.384 12 31 1

SÃO JOSÉ 1.982 5.940 31 98 19

PONTO NOVO 6.651 22.044 976 3.072 570

SUIÇA 3.532 11.208 338 1.075 196

TOTAL 27.709 92.131 2.332 7.330 1.328

CIRURGIA 1.672 5.767 263 859 124

GETÚLIO VARGAS 2.146 7.188 432 1.478 300

JOSÉ CONRADO DE ARAUJO 3.944 13.418 927 2.954 603

SIQUEIRA CAMPOS 4.562 15.705 1.145 3.741 754

NOVO PARAÍSO 3.165 11.627 1.143 3.679 718

AMÉRICA 4.376 15.962 2.284 7.287 1.461

CENTRO 2.868 8.117 197 557 110

TOTAL 22.733 77.784 6.391 20.555 4.070

18 DO FORTE 6.043 21.025 1.048 3.348 687

CIDADE NOVA 6.456 23.738 2.290 7.390 1.424

SANTO ANTÔNIO 3.379 11.950 579 1.834 343

PALESTINA 1.161 4.217 258 842 168

PORTO D'ANTA 2.544 9.743 2.444 8.040 1.618

INDUSTRIAL 5.104 17.813 2.638 7.764 1.578

TOTAL 24.687 88.486 9.257 29.218 5.818

BUGIO 4.108 16.249 2.069 7.083 1.379

JARDIM CENTENÁRIO 3.945 13.228 1.048 3.529 721

SANTOS DUMONT 7.035 25.061 4.765 16.004 3.195

LAMARÃO 1.810 10.129 1.715 5.555 1.149

CAPUCHO 235 889 102 326 76

OLARIA 3.987 15.315 1.155 3.964 771

SOLEDADE 2.142 6.544 1.160 3.801 730

TOTAL 23.262 87.415 12.014 40.262 8.021

Total Domicílios 

IBGE

Total Pessoas 

IBGE

Total Famílias 

CadÚnico

Total Pessoas 

CadÚnico

Total 

Famílias PBF

145.455 506.996 46.347 170.551 29.306

5
º
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tr
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o
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1
º
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tr
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o
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º
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                  Tabela V – Distribuição da População por Distrito (Aracaju, 2010) 

 

 

Diante do desafio de mensurar as vulnerabilidades a que estão expostas as famílias 

residentes em Aracaju, foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Aracaju e apresentado 

no Plano Decenal, o Índice de Vulnerabilidade Distrital – IVD. O IVD foi calculado para cada 

um dos distritos do município, considerando os dados referentes à cobertura nas áreas pelo 

                                                 
1 Fonte: IPTU/2010 - Secretaria Municipal de Administração/PMA. 
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Cadastro Único, à cobertura nas áreas pelo Programa Bolsa Família e a vulnerabilidade dada 

pelas condições pessoais dos indivíduos residentes nos bairros (Aracaju, 2010). 

 

 

DISTRITO TxCad TxPBF TXVulP IVD 
GRAU DE 

VULNERABILIDADE 

1º 0,45 0,62 0,36 0,80 MÉDIA 

2º 0,08 0,57 0,33 0,62 BAIXA 

3º 0,26 0,64 0,39 0,77 MÉDIA 

4º 0,33 0,63 0,41 0,80 MÉDIA 

5º 0,46 0,67 0,42 0,88 ALTA 
 

Tabela VI - Tabela Distrital de Vulnerabilidade (Aracaju, 2010) 

 

 

2.2 Assistência Social: Rede de Proteção Social do SUAS no Município de Aracaju  

 

 

 O Sistema ùnico da Assistência Social – SUAS/2005, definido pela Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS/2004 como o novo modelo de gestão desta política pública, 

estabelece novos padrões para a gestão descentralizada e participativa, o financiamento e o 

controle social na política de assistência social, constituindo-se na regulação e organização em 

todo o território nacional das ações socioassistenciais. Os serviços, programas, projetos e 

benefícios têm como foco prioritário a atenção às famílias, a participação da população na 

formulação das políticas e no controle das ações e, sobretudo, a primazia da responsabilidade 

do Estado na sua condução. 

 Para sua gestão, descentralizada e participativa, o SUAS ratifica os artigos 

constitucionais e da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS que estabelecem 

competências para cada esfera governamental (União, Estados e Municípios) além do trabalho 

articulado entre os entes federados. Ratifica também o comando único das ações, bem como o 

controle social, planejamento das ações e garantias de co-financiamento, mediante a 

composição dos conselhos, planos e fundos de Assistência Social. Estabelece ainda a divisão 

dos municípios brasileiros por portes, considerando as especificidades regionais e 

estabelecendo níveis de gestão com responsabilidades e incentivos diferenciados. 

 Aracaju está habilitado na Gestão Plena do SUAS desde o ano de 2004. Possui Índice 

SUAS 3,4170 e Índice de desenvolvimento humano - IDH 0794, e é considerada a capital 

brasileira da qualidade de vida. Entretanto, apesar do imponente título, a capital sergipana 
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convive com um cenário de grande desigualdade social e com um número significativo de 

famílias vivendo em situação de pobreza (Aracaju, 2010).  

 Por sua habilitação na Gestão Plena, o município, enquanto Estado, passa a ter a 

gestão total das ações de assistência social. Para além de cumprir os requisitos do Artigo 30 

da LOAS no que tange à estruturação de Conselho, Plano e Fundo ligados à assistência social, 

e aos demais requisitos e responsabilidades postos pela Norma Operacional Básica do - 

NOB/SUAS, o município pactua uma compreensão política unificada com os demais entes 

federados quanto ao seu conteúdo e ao processo de gestão da assistência social. 

A importância na compreensão da Política de Assistência Social para a elaboração 

deste Plano reside no fato dela trazer em seu bojo a centralidade na família, enfatizando como 

pressuposto que os vínculos entre os seus membros e a comunidade deverão ser protegidos 

pelo Estado. Concorrem para o alcance dos objetivos pretendidos o mapeamento dos 

principais serviços, programas e projetos executados na Assistência Social neste Município. 

 Atualmente a rede de Proteção Social do SUAS em Aracaju em seu 1º Distrito é 

composta por 04 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, 02 Unidades 

Socioeducativas - USE, 05 entidades não governamentais de assistência social que prestam 

serviços de Proteção Social Básica - PSB, e 05 entidades não governamentais de assistência 

social que prestam serviços de Proteção Social Especial - PSE, para além de 01 Conselho 

Tutelar - CT, vinculado ao Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes - 

SGD, distribuídos da seguinte forma: 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL 

CONSELHO 

TUTELAR 

BAIRROS 

GOVERNAMENTAL NÃO 
GOVERNAMENTA

L 

GOVERNAMENTA
L 

NÃO 
GOVERNAMENTA

L 

     AEROPORTO 

     ATALAIA 

 

CRAS BENJAMIM 

ALVES DE 

CARVALHO 

  IPAESE  COROA DO 

MEIO 

 

 

CRAS ANTÔNIO 

VALENÇA 
PROJETO 

ESPERANÇA 

 PROJETO 

ESPERANÇA 
 FAROLÂNDIA 

 

 

USE MOSQUEIRO     MOSQUEIRO 

 

 

CRAS JARDIM 
ESPERANÇA 

  ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS 

DOS DEFICIENTES 

AUDITIVOS 

  
INÁCIO 

BARBOSA 

     LUZIA 

 

USE     C.T. 1º DISTRITO SÃO 
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Tabela VII – Rede de Proteção Social do SUAS 1º Distrito/ Setembro 2012 

 

No que tange aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 

adolescentes com faixa etária entre 07 e 15 anos, e de 15 a 17 anos, desenvolvidos nos CRAS 

deste distrito, nota-se que  o número de casos atendidos é inferior à capacidade instalada do 

território apesar de estar classificado como de média vulnerabilidade social e ter 16% dos 

casos de acolhimento institucional dentre as crianças e adolescentes acolhidos em 2012.  

 

 

SÃO CONRADO CONRADO 

CRAS SANTA 

MARIA 

INSTITUTO 

BENEFICENTE 

EMMANUEL 

 CENTRO DE 

INTEGRAÇÃO 

RAIO DO SOL 

 SANTA MARIA 

CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO 

RAIO DO SOL 

COMUNIDADE  
CATÓLICA 

SERVOS E SERVAS 

DA SANTÍSSIMA 

INST. JOANA DE 
ANGELIS 

INST. JOANA DE 
ANGELIS 

CRAS ANTONIO VALENÇA 

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

100 64 36  

 

05 SCFV 

15 -  17 anos 

50 18 32 

SCFV 

Idosos 

50 50 - 

PAIF 1000 895 105  

CRAS BENJAMIN ALVES DE CARVALHO 

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

100 45 35  

 

04 SCFV 

15 -  17 anos 

50 26 24 

SCFV 

Idosos 

50 34 16 

PAIF 1000 388 612  
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Tabela VIII – Número de casos atendidos nos CRAS por serviço - 2011 

  

CRAS SANTA MARIA  

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

225 130 95  

 

09 SCFV 

15 -  17 anos 

125 52 73 

SCFV 

Idosos 

100 33 67 

PAIF 1000 1940   

CRAS JARDIM ESPERANÇA 

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

75 59 16  

 

05 SCFV 

15 -  17 anos 

25 06 19 

SCFV 

Idosos 

180 142 38 

PAIF 1000 507 493  

PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONSELHO 

TUTELAR 

BAIRROS 

GOVERNAMEN
TAL 

NÃO 
GOVERNAMENTAL 

GOVERNAMENTAL NÃO 
GOVERNAMENTAL 

 

CRAS MADRE 
TEREZA DE 

CALCUTÁ 

    JABOTIANA 

USE IRMA 

CARIDADE 
FONSECA E 

MATOS 

     GRAGERU 

     PEREIRA 

LOBO 

     SALGADO 

FILHO 

     JARDINS 

 

     13 DE JULHO 

 

 

 CASA DA 
DOMÉSTICA DOM 

JOSÉ VICENTE 

TÁVORA 

 LAR MENINOS DE 
SANTO ANTÔNIO 

 SÃO JOSÉ 
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 Já no 2º  Distrito a Rede é composta por 01 equipamento CRAS, 01 equipamento 

USE, 04 entidades não governamentais de assistência social que presta serviços de PSB, 03 

entidades não governamentais de assistência social que prestam serviços de PSE e 02 Centro 

de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, para além de 01 Conselho 

Tutelar, vinculado ao Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

 

Tabela IX – Rede de Proteção Social do SUAS/ 2º Distrito 

 Nota-se que o único CRAS do território apresenta capacidade instalada de 1000 

famílias para atendimeno do PAIF, porém o número de casos atendidos ultrapassou a meta 

pretendida.   

 

Tabela X – Número de casos atendidos nos CRAS por serviço - 2011 

 

 O Creas Viver Legal, instalado neste território, atende adolescentes de 12 a 17 anos, 

ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida 

e de Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, 

na ausência desta, pela Vara Civil correspondente, e suas famílias. No ano de 2012 (jan-

setembro) foram identificados 172 casos de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em Liberdade Assistida – LA e/ou Prestação de Serviço à comunidade – PSC.  

  

Adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

J.1. Total de adolescentes em cumprimento de 
medidas socio educativas (LA e ou PSC) 

114 101 98 90 92 88 87 93 91 

 INSTITUTO 
LOURIVAL FONTES 

CREAS VIVER 
LEGAL 

INSTITUTO 
LOURIVAL FONTES 

C. T. 2º DISTRITO PONTO 
NOVO 

 ORATÓRIO 

FESTIVO SÃO JOÃO 
BOSCO 

CREAS MARIA 

PUREZA 

ORATÓRIO 

FESTIVO SÃO JOÃO 
BOSCO 

 SUÍSSA  

ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE 

SANTA TEREZINHA 
DO MENINO JESUS 

CRAS MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

100 66 34  

 

05 SCFV 

15 -  17 anos 

- - - 

SCFV 

Idosos 

100 91 09 

PAIF 1000 1203 0  
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J.2. Adolescentes em cumprimento de 
liberdade assistida – LA 

12 28 26 7 23 21 22 21 23 

J.3 Adolescentes em cumprimento de 
prestação de serviços à comunidade - PSC  

82 90 90 68 69 82 65 72 68 

J.4.Total de novos (LA e/ou PSC Masc. 
  

5 2 5 5 0 5 4 8 9 

Fem. 
  

1 1 0 0 0 0 1 1 1 

J.5. Adolescentes em cumprimento 
de LA 

Masc. 
  

0 0 0 1 2 1 2 1 2 

Fem. 
  

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

J.6. Adolescentes em cumprimento 
de PSC 

Masc. 
  

4 2 4 4 7 4 2 7 7 

Fem. 
  

0 1 0 0 0  1 1 1 

 

Tabela XI – Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa – 2012 

 Já o Creas Maria Pureza, serviço que atende pessoas com deficiência e idosos com 

dependência, seus cuidadores e familiares com direitos violados, no ano de 2012 (jan-set) 

foram atendidos 86 casos de idosos sendo 45 por violência intrafamiliar e 41 por negligência 

ou abandono. No tocante a pessoas com deficiência foram ate 

ndidos 9 casos por violência intrafamiliar e 19 por negligência ou abandono. 

 

Idosos - 60 anos ou mais - em 
situações de violência ou violações 
atendidas no PAEF 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET TOTAL 

D.1 Violência Intrafamiliar 21 2 1 11 2 3 2 0 3 45 

D.2 Negligência ou Abandono 15 1 2 4 6 5 2 3 3 41 

 Pessoas com deficiência em situações 
de violência ou violações atendidas 
no PAEF 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET DEZ 

E.1 Violência Intrafamiliar 4 0 0 2 0 1 2 0 0 9 

E.2 Negligência ou Abandono 2 1 0 2 1 2 4 6 1 19 

 

 Tabela XII – Idosos e Pessoas com deficiência com direitos violados – 2012 

 

 No 3º Distrito a rede é composta por 02 equipamentos CRAS, 02 entidades não 

governamentais de assistência social que prestam serviços de Proteção Social Básica, 01 

entidade não governamental de assistência social que presta serviços de Proteção Social 

Especial, 01 Central Permanente de Acolhimento – “Acolher”, 01 Centro Especializado para 

População de Rua – Centro POP, 01 abrigo para crianças e adolescentes, 01 Abrigo para 
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mulheres vítimas de violência, para além de 01 Conselho Tutelar, vinculado ao Sistema de 

Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, distribuídos da seguinte forma: 

 

 

Tabela XIII – Rede de Proteção Social do SUAS/ 3º Distrito 

 

No que tange aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 

adolescentes com faixa etária entre 07 e 15 anos, e de 15 a 17 anos, desenvolvidos nos CRAS 

deste distrito, nota-se que  o número de casos atendidos é inferior à capacidade instalada do 

território apesar de estar classificado como de média vulnerabilidade social. 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONSELHO 

TUTELAR 

BAIRROS 

GOVERNAMENT

AL 

NÃO 

GOVERNAMENTAL 

GOVERNAMENTAL NÃO 

GOVERNAMENTAL 

 GRUPO DE APOIO À 

CRIANÇA COM 

CANCER 

ABRIGO CAÇULA 

BARRETO 
  CIRURGIA 

   CASA SANTA ZITA  GETÚLIO 
VARGAS 

     JOSÉ 

CONRADO 
DE ARAÚJO 

CRAS GONÇALO 

ROLLEMBERG 

LEITE 

CENTRO DOM JOSÉ 

BRANDÃO DE 

CASTRO 

   SIQUEIRA 

CAMPOS 

  CENTRO POP  C. T. 3º DISTRITO CENTRO 

CENTRAL 

PERMANENTE DE 

ACOLHIMENTO 

CASA ABRIGO 

NÚBIA MARQUES 

     NOVO 
PARAÍSO 

CRAS ENEDINA 

BONFIM 

    AMÉRICA 

  

CRAS ENEDINA BOMFIM 

Serviço Capacidade 

instalada  

Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

100 56 44  

 

05 SCFV 

15 -  17 anos 

75 63 12 

SCFV 

Idosos 

50 20 30 

PAIF 1000 432 568  

CRAS PROF. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE  

Serviço Capacidade 

instalada  

Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

100 31 69  

 

04 SCFV 

15 -  17 anos 

50 31 19 

SCFV 150 105 45 
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Tabela XIV – Número de casos atendidos nos CRAS por serviço – 2011 

 

 O Centro POP, instalado neste território atende Jovens, adultos, idosos e famílias que 

utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. No ano de 2012 foram atendidos 

pelo serviço 249 usuários. 

 

I. Pessoas em situação de rua  
atendidas no PAEF 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET TOTAL 

 Pessoas em situação de rua  312 40 17 19 22 53 21 32 20 25 249 

 

 Tabela XV – Pesoas em situação de rua atendidas no PAEF – 2012 

 

  No 4º Distrito a rede está composta por 04 equipamentos CRAS, 01 entidade 

de assistência social que presta serviços de Proteção Social Básica, 04 entidades de assistência 

social que prestam serviços de Proteção Social Especial, 01 CREAS, para além de 01 

Conselho Tutelar, vinculado ao Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

 

Tabela XVI– Rede de Proteção Social do SUAS/ 4º Distrito 

 

Idosos 

PAIF 1000 515 485  

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONSELHO 

TUTELAR 

BAIRROS 

GOVERNAMENTA

L 

NÃO 

GOVERNAMENTAL 

GOVERNAMENTAL NÃO 

GOVERNAMENTAL 

     18 DO FORTE 

CRAS RISOLETA 

NEVES 
    CIDADE 

NOVA 

     PALESTINA 

CRAS PORTO 
D’ANTA 

    PORTO 
D’ANTA 

CRAS COQUEIRAL 

 AMANB – 
ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DA 

NOVA BRASÍLIA 

CREAS SÃO JOÃO 
DE DEUS 

SOCIEDADE 
EUNICE WEAVER 

DE ARACAJU 

 SANTO 
ANTÔNIO 

CRAS PEDRO 
AVERAN 

  ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS 

DOS 
EXCEPCIONAIS DE 

ARACAJU 

 BAIRRO 
INDUSTRIA

L 
 

ASSOCIAÇÃO 

SERGIPANA DE 
EQUOTERAPIA 

SAME – LAR DE 

IDOSOS N. SRª DA 
CONCEIÇÃO 
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No que tange aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 

adolescentes com faixa etária entre 07 e 15 anos, e de 15 a 17 anos, desenvolvidos nos CRAS 

deste distrito, foram atendidas 432 crianças e adolescentes nesta faixa etária. Já pelo Programa 

de atenção integral ás famílias - PAIF foram atendidas 2.627 famílias.  

 

 

 

 

 Tabela XVII– Número de casos atendidos nos CRAS por serviço – 2011 

 

CRAS COQUEIRAL 

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

100 62 38  

 

04 SCFV 

15 -  17 anos 

50 39 11 

SCFV 

Idosos 

50 33 17 

PAIF 1000 766 234 

 

 

CRAS PORTO DANTA 

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

50 42 08  

 

04 SCFV 

15 -  17 anos 

50 24 26 

SCFV 

Idosos 

50 40 10 

PAIF 1000 696 304  

CRAS RISOLETA NEVES 

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

100 88 12  

 

 

06 
SCFV 

15 -  17 anos 

50 40 10 

SCFV 

Idosos 

50 25 25 

PAIF 1000 868 132  

CRAS PEDRO AVERAN 

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

100 90 10  

 

05 SCFV 

15 -  17 anos 

50 47 03 

SCFV 

Idosos 

50 30 20 

PAIF 1000 297 703  
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 O Creas São João de Deus, equipamento de média complexidade instalado neste 

território, atende Crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou 

psicológica), abuso sexual e/ou exploração sexual, negligência ou abandono, além de 

acompanhar mulheres vítimas de violência intrafamiliar. No ano de 2012 (jan-set) foram 

atendidas no serviço 469 crianças e adolescentes sendo que 154 vivenciaram situação de 

abuso sexual. 

 

Crianças e adolescentes em situações de 
violência ou violações de direitos atendidas 
pelo PAEF 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 
TOTAL  

C.1.Violência Intrafamiliar 64 0 2 0 3 1 0 1 2 73 

C.2 Abuso Sexual 122 5 4 3 7 2 7 4 0 154 

C.3 Exploração Sexual 12 0 0 0 1 0 4 1 3 21 

C.4 Negligência ou Abandono 25 0 0 2 0 0 0 2 2 31 

C.5 Trabalho Infantil 100 90 0 0 0 0 0 0 0 
            

190 

 

 Tabela XVIII – Crianças e adolescentes em situações de violência ou violações de direitos atendidas pelo PAEF – 2012 

 

 Por fim No 5º Distrito a rede está composta por 04 equipamentos CRAS, 03 entidades 

de assistência social não governamentais que prestam serviços de Proteção Social Básica, 01 

entidades de assistência social que presta serviços de Proteção Social Especial, para além de 

01 Conselho Tutelar, vinculado ao Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e  

Adolescentes, distribuídos da seguinte forma: 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONSELHO 
TUTELAR 

BAIRROS 

GOVERNAMENTAL NÃO 

GOVERNAMENTAL 

GOVERNAMENTAL NÃO 

GOVERNAMENTAL 

 INSTITUTO E 

CRECHE MENINO 

JESUS 

   BUGIO 

CRAS JOÃO DE 
OLIVEIRA SOBRAL 

  LAR INFANTIL 
CRISTO REDENTOR 

 SANTOS 
DUMONT 

CRAS DR. CARLOS 

FERNANDES DE 
MELO 

    LAMARÃO 

CRAS TEREZINHA 

MEIRA 

CENTRO 

COMUNITÁRIO 

ASSISTENTE 
SOCIAL TEREZINHA 

MEIRA 

   CAPUCHO 

     JARDIM 
CENTENÁRI

O 
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Tabela XIX – Rede de Proteção Social do SUAS/ 5º Distrito 

 

No que tange aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 

adolescentes com faixa etária entre 07 e 15 anos, e de 15 a 17 anos, desenvolvidos nos CRAS 

deste distrito, nota-se que  o número de casos atendidos é inferior à capacidade instalada do 

território apesar de estar classificado como de alta vulnerabilidade social e ter 24% dos casos 

de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. 

 

 

 

 

 CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO DA 

FAMÍLIA 

   OLARIA 
 

CRAS CARLOS 
HADMAN CORTÊS 

    SOLEDADE 

CRAS CARLOS HADMAN CORTES  

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

75 46 29  

 

05 SCFV 

15 -  17 anos 

50 25 25 

SCFV 

Idosos 

50 35 15 

PAIF 1000 647 353  

CRAS TEREZINHA MEIRA  

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

100 47 53  

 

04 SCFV 

15 -  17 anos 

50 19 31 

SCFV 

Idosos 

50 35 15 

PAIF 1000 655 345  

CRAS JOAO OLIVEIRA SOBRAL 

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 

07 -  15 anos 

100 52 48  

 

05 SCFV 

15 -  17 anos 

100 25 75 

SCFV 

Idosos 

50 40 10 

PAIF 1000 998 02  

CRAS CARLOS FERNANDES DE MELO 

Serviço Capacidade instalada  Nº de atendidos Vagas existentes  Nº de Educadores Sociais 

SCFV 100 43 57  
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Tabela XX– Número de casos atendidos nos CRAS por serviço - 2011 

 

 

2.3 - Saúde: Rede de Proteção do SUS no âmbito do Município de Aracaju  

 

 

 A inserção na agenda pública brasileira da atenção integral à saúde de crianças e 

adolescentes decorre da mudança de paradigma expressa na concepção ampliada de saúde 

como direito social e dever do Estado e na doutrina da proteção integral preconizada pelo 

ECA. Desse modo, o modelo de atenção à saúde da criança e do adolescente, resultante de 

uma política pública integrada à Política Nacional de Saúde e articulada a outros setores 

governamentais e não governamentais, reflete a perspectiva de intervenção do Estado na 

garantia e efetivação dos direitos sociais regulamentados pelo marco legal da Lei 8.080/90, 

que dispõe sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, e do ECA. 

 O novo direito da infância e juventude e os mecanismos de garantia dos direitos 

tomam como referência a doutrina da proteção integral estabelecida pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente.  A idéia de proteção integral está calçada no reconhecimento de que a 

vulnerabilidade própria da idade exige uma forma específica de proteção, traduzida em 

direitos, individuais e coletivos, que possam assegurar seu pleno desenvolvimento. 

 A garantia do direito à Saúde remete à efetivação da política de atendimento para a 

infância e adolescência, conforme as diretrizes estabelecidas pelo ECA. Não obstante, a 

efetivação do direito à saúde pressupõe a articulação de uma rede regionalizada e 

descentralizada dos serviços de saúde, os quais devem ser regidos pelos princípios de 

universalidade, integralidade e igualdade, conforme previsto na legislação do SUS (Raposo, 

2009). 

 A efetivação dos princípios da universalidade e igualdade perpassa a implantação de 

uma política descentralizada e articulada, cujo modelo se encontra delineado pela da 

legislação do SUS e do ECA. Por consequência, esse modelo descentralizado sinaliza a 

importância da integração operacional de diversos órgãos para a efetivação do atendimento 

integral e prioritário da criança e do adolescente (Raposo, 2009). 

07 -  15 anos  

04 SCFV 

15 -  17 anos 

50 16 34 

SCFV 

Idosos 

50 38 12 

PAIF 1000 644 356  
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 Contudo, a recomendação de prioridade absoluta pelo ECA e os avanços preconizados 

pelo SUS ainda não alcançaram de forma efetiva esse segmento populacional. 

 No Município de Aracaju dos 6 (seis) Centros de Atenção Psicossocial - CAPS 

instalados, apenas 1 (um) atende à crianças e adolescentes, sendo referência para transtornos 

mentais graves além de usuários de alcool e outras drogas. De forma semelhante, das 9 (nove) 

Referências Ambulatoriais em Saúde Mental, apenas 1 (uma) é para o público infanto-juvenil, 

a qual abrange todo o Município de Aracaju, sendo a demanda superior à capacidade de 

atendimento, o que tem gerado dificuldades no acesso ao serviço.  

 Constata-se que as crianças e os adolescentes não têm sido atendidos em suas 

necessidades de saúde, assim como os serviços de saúde encontram dificuldades para 

atendimento às demandas específicas colocadas por esse grupo etário. 

 Nesse cenário, os programas voltados para saúde enfrentam dificuldades para integrar 

as ações e serviços de saúde ao SUS e garantir a cobertura adequada para a população de 

crianças e adolescentes. Nesse sentido, a intersetorialidade das políticas que compõem o 

sistema de proteção social é defendida como condição essencial para uma melhor articulação 

institucional e o desenvolvimento de programas e ações que promovam a garantia e efetivação 

do atendimento integral à infância e adolescência. 
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TIPO DE 

EQUIPAMENTO 
LOCALIZAÇÃO OBJETIVO PÚBLICO-ALVO 

CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO 

DESCRIÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

EQUIPE DE 

REFERÊNCIA 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

CAPS DAVID 

CAPISTRANO 

FILHO 

PÇA. DURVAL 

ANDRADE, 222, 

ATALAIA. 

31792732/2737 

CUIDADO A ADULTOS 

COM TRANSTORNO 

MENTAL SEVERO, 
EGRESSOS DE 

INTERNAÇÕES 

PSIQUIÁTRICAS COM 
GRAVE 

COMPROMETIMENTO 

SOCIAL. 

A PARTIR DE 16 

ANOS 

PORTA ABERTA 

TIPO III, COM 
FUNCIONAMEN

TO 24H, 

GARANTINDO O 

ACOLHIMENTO 

NOTURNO EM 

PERÍODOS DE 
CRISE 

ASISTENTE 

SOCIAL, 

PSICÓLOGO, 
PSIQUIATRA, 

ENFERMEIRO, 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM

, TERAPEUTA 

OCUPACIONA
L, 

OFICINEIROS, 

EDUCADOR 
FÍSICO 

ÁREA ADSTRITA POR USF: ANTÔNIO 

ALVES, AUGUSTO CÉSAR LEITE, AUGUSTO 

FRANCO, JOÃO BEZERRA, NICEU DANTAS, 
STA. TEREZINHA, MAX CARVALHO, 

OSVALDO LEITE, ELIZABETH PITA, 

GERALDO MAGELA, HUMBERTO MOURÃO, 
CELSO DANIEL, IRMÃ CARIDADE, MADRE 

TEREZA DE CALCUTÁ, MANOEL DE SOUZA 

PEREIRA 

CAPS WILSON 

ROCHA - 
LIBERDADE 

RUA DISTRITO 
FEDERAL, 1012, 

SIQUEIRA CAMPOS. 

3179-3872/3873 

A PARTIR DE 16 

ANOS 

TIPO III, COM 
FUNCIONAMEN

TO 24H, 
GARANTINDO O 

ACOLHIMENTO 

NOTURNO EM 
PERÍODOS DE 

CRISE 

ÁREA ADSTRITA POR USF: DONA JOVEM, 

CÂNDIDA ALVES, MARIA DO CÉU, 
FRANCISCO FONSECA, FERNANDO 

SAMPAIO, AMÉLIA LEITE, JOALDO 

BARBOSA, ADEL NUNES, OSWALDO DE 
SOUZA 

CAPS JALE 
PATRÍCIO DE LIMA 

RUA J, S/N, LOT. PAU 

FERRO, CIDADE 

NOVA 

A PARTIR DE 16 
ANOS 

TIPO III, COM 
FUNCIONAMEN

TO 24H, 

GARANTINDO O 
ACOLHIMENTO 

NOTURNO EM 

PERÍODOS DE 
CRISE 

ÁREA ADSTRITA POR USF: JOSÉ AUGUSTO 

BARRETO, JOSÉ QUINTILIANO SOBRAL, 
POTO D'ANTA, EUNICE BARBOSA, LAURO 

DANTAS, ONÉSIMO PINTO, CARLOS 

FERNANDES DE MELO, JOSÉ MACHADO DE 
SOUZA, ANÁLIA PINNA DE ASSIS, RENATO 

MAZZE LUCAS 

CAPS ARTHUR 

BISPO DO 

ROSÁRIO 

RUA MATO GROSSO, 

880, SIQUEIRA 

CAMPOS. 3042-6770 

A PARTIR DE 16 
ANOS 

TIPO I, COM 

FUNCIONAMEN

TO  12 H, DE 

SEGUNDA À 
SEXTA 

ÁREA ADSTRITA POR USF: EDÉZIO VIEIRA 

DE MELO, CARLOS HARDMAN, WALTER 
CARDOSO, JOÃO OLIVEIRA SOBRAL, JOÃO 

CARDOSO 

CAPS INFANTIL E 

AD VIDA 
 

 

AV. ALBERTO 

AZEVEDO, 207, 

SUÍSSA. 3179-3770/3771 

CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM 

TRANSTORNO MENTAL 
GRAVE E/OU USUÁRIO 

DE ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS. 

TRANTORNO 
MENTAL ATÉ 15 

ANOS, ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS 
ATÉ 17 ANOS 

TIPO II, COM 
FUNCIONAMEN

TO 12H, DE 

SEGUNDA À 
SEXTA 

TODO O MUNICÍPIO 
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CAPS AD 

PRIMAVERA 

RUA GUARAPARI, 
S/N, ATALAIA. 3179-

4620/4621 

REABILITAÇÃO DO 

USUÁRIO DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS, A 

PARTIR DA LÓGICA DE 

REDUÇÃO DE DANOS 

A PARTIR DE 

18 ANOS 
  

TIPO II, COM 

FUNCIONAMENTO 

12H, DE SEGUNDA 
À SEXTA 

  TODO O MUNICÍPIO 

REFERÊNCIA 
AMBULATORIAL 

USF SANTA 
TEREZINHA 

RODOVIA DOS 
NÁUFRAGOS, S/N, 

POV. MOSQUEIRO. 
3179-2507 

ADENTIMENTO À 

PESSOAS COM 

TRANSTORNO MENTAL 
MODERADO 

ADULTO 
POPULAÇÃO 

ADSTRITA 

REFERÊNCIA EM 

SAÚDE MENTAL. 
FUNCIONAMENTO 

DE SEGUNDA À 

SEXTA. 
ATENDIMENTO 

REALIZADO VIA 
AGENDAMENTO 

PSICÓLOGO E 

PSIQUIATRA 

ÁREA ADSTRITA POR USF: ANTÔNIO ALVES, 
AUGUSTO CÉSAR LEITE, AUGUSTO FRANCO, 

JOÃO BEZERRA, NICEU DANTAS, STA. 
TEREZINHA,  GERALDO MAGELA 

REFERÊNCIA 

AMBULATORIAL 
USF CELSO 

DANIEL 

TRAVS. 05, S/N, CJ. 

PADRE PEDRO, 
SANTA MARIA. 3179-

3007 

ÁREA ADSTRITA POR USF: OSVALDO LEITE, 
ELIZABETH PITA, HUMBERTO MOURÃO 

REFERÊNCIA 

AMBULATORIAL 

USF DONA 
SINHAZINHA 

AV. HERMES 
FONTES, S/N, 

GRAGERU. 3179-1540 

ÁREA ADSTRITA POR USF: HUGO GURGEL, 

MINISTRO COSTA CAVALCANTE, ÁVILA 

NABUCO, DONA SINHAZINHA, MAX DE 
CARVALHO, AMÉLIA LEITE 

REFERÊNCIA 
AMBULATORIAL 

USF EDÉZIO 
VIEIRA DE MELO 

RUA PARAÍBA, S/N, 

SIQUEIRA CAMPOS. 
3179-2214 

ÁREA ADSTRITA POR USF: JOALDO BARBOSA, 
IRMÃ CARIDADE, MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, 

MANOEL DE SOUZA, FERNANDO SAMPAIO, 
EDÉZIO VIEIRA DE MELO, ADEL NUNES 

REFERÊNCIA 

AMBULATORIAL 
USF  DONA 

JOVEM 

RUA ALTAMIRA, 

S/N, B. INDUSTRIAL. 

3179-5400 

ÁREA ADSTRITA POR USF: MARIA DO CÉU, 

DONA JOVEM, EUNICE BARBOSA, PORTO 

D'ANTA 

REFERÊNCIA 
AMBULATORIAL 

USF FRANCISCO 

FONSECA 

RUA ÁLVARO 

MACIEL, S/N, 18 DO 
FORTE. 3179-2434 

ÁREA ADSTRITA POR USF: FRANCISCO 
FONSECA, JOSÉ AUGUSTO BARRETO, CÂNDIDA 

ALVES, OSWALDO DE SOUZA, JOSÉ 

QUINTILIANO DA FONSECA 
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REFERÊNCIA 

AMBULATORIAL 

USF ANÁLIA 
PINA DE ASSIS 

AV. AYRTON SENNA, 

S/N, ALMIRANTE 

TAMANDARÉ. 3179-
2835 

  

  

      

ÁREA ADSTRITA POR USF: JOÃO CARDOSO, 

ANÁLIA PINNA DE ASSIS, ONÉSIMO PINTO, JOSÉ 

MACHADO DE SOUZA, WALTER CARDOSO, LAURO 
DANTAS, JOÃO OLIVEIRA SOBRAL 

REFERÊNCIA 

AMBULATORIAL 

USF CARLOS 
FERNANDES 

AV. LAMARÃO, S/N, 

LAMARÃO. 3179-3406 

ÁREA ADSTRITA POR USF: CARLOS HARDMAM 
CORTÊS, RENATO MAZZE LUCAS, CARLOS 

FERNANDES 

REFERÊNCIA 

AMBULATORIAL 
USF OSWALDO 

DE SOUZA 

AV. ADAUTO 

BOTELHO, S/N, 
GETÚLIO VARGAS. 

3179-1326 

INFANTO-
JUVENIL 

TODO O MUNICÍPIO 

 

TABELA XXI – Rede de proteção social do SUS no âmbito do Municpio de Aracaju  
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2.4 - Educação 

 

Apesar da legislação educacional prever a articulação entre  a família e a escola, 

sendo, também, responsabilidade dos sistemas e instituições de ensino, o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários,  o atendimento ao indivíduo, descolado do contexto 

familiar e comunitário ainda configura-se como uma realidade a ser enfrentada no Município 

de Aracaju.   

Entretanto, pelas mudanças ocorridas no âmbito das políticas de educação e da 

infância a partir dos anos 80, vislumbra-se, a partir da articulação das políticas setoriais, a 

possibilidade da educação escolar ampliar o seu olhar do sujeito para a família, a fim de 

cumprir o seu papel social de atender este sujeito nas suas necessidades básicas de 

aprendizagem, promovendo a integração dos processos formativos, contribuindo, assim, para 

o fortalecimento dos vínculos no âmbito da família e da comunidade. 

 

(...) é preciso não apenas que ela se fortaleça, mas todo o 

Sistema de Garantia de Direitos do qual a escola faz parte. O 

problema é que ainda hoje as instituições de ensino tem 

dificuldade de se assumir como parte dessa grande rede. E o 

próprio Sistema de Garantia de Direitos por sua vez, em geral, 

não a reconhece como tal (UNICEF, 2009, p. 120) 

 

 

 No Município de Aracaju, a Secretaria Municipal de Educação - SEMED é o órgão 

responsável por definir as diretrizes e executar a política educacional do Município referente 

ao processo de aprendizagem desde os primeiros anos de vida da criança, portanto, da creche 

à pré-escola, até o Ensino Fundamental. Também é competência da SEMED o 

desenvolvimento de atividades de administração, orientação e supervisão escolar, bem como a 

execução de atividades de assistência ao educando. 

 A rede pública Municipal é constituída de escolas próprias e escolas conveniadas 

conforme tabela abaixo. Estas últimas tem sido uma forma que a Prefeitura de Aracaju 

encontrou, desde as quatro últimas décadas, de ampliar a oferta de vagas através da utilização 

de espaços ociosos na comunidade.  

 

 

 

 



 47 

INSTITUIÇÃO BAIRRO 

EMEIAUREA MELO  

SÃO CONRADO EMEI ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO 

EMEI J/ULIO PRADO VASCONCELOS 

EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO 

PRÉ-ESCOLAR E CRECHE NEUZICE BARRETO FAROLÂNDIA 

CENTRO COMUNITÁRIO ANTÔNIO VALENÇA ROLLEMBERG 

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA 

EMEF ANÍSIO TEIXEIRA ATALAIA 

EMEF PROFº NUNES MENDONÇA 

EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSHECK COROA DO MEIO 

CENTRO COMUNITÁRIO DRª BENJAMIN DE CARVALHO 

ESCOLINHA PAROQUIAL SANTAB RITA 

CLUBE DAS MÃES CARENTES DA COROA DO MEIO – LIONS CLUBE 

EMEI JOVINO PINTO AEROPORTO 

EMEF JOÃO PAULO II SANTA MARIA 

EMEF ELIAS MONTALVÃO 

EMEF PROF. LAONTE GAMA DA SILVA 

EMEF PROFº DIOMEDES SANTOS SILVA  

EMEF JOSÉ CARLOS TEIXEIRA ZONA DE EXPANSÃO 

EMEF FLORENTINO MENEZES 

EMEF PROFª MARIA CARLOTA DE MELO 

EMEF TENISSON RIBEIRO 

EMEI BEBÉ TIÚBA LUZIA 

LAR DE ZIZI 

EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES PONTO NOVO 

EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO 

EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE JABOTIANA 

CENTRO COMUNITÁRIO IRMÃ CARIDADE DA FONSECA MATOS 

EMEF GENERAL FREITAS BRANDÃO SUÍÇA 

SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMÉLIA LEITE 

EXTERNATO SÃO FRANCISCO 

EMEFMAL. HENRIQUE TEIXEIRA LOTT AMÉRICA 

EMEIJOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO 

EMEF PROFª MARIA THÉTIS NUNES 

EMEF SANTA RITA DE CÁSSIA 

EMEI PROFª QUINTINA DINIZ SIQUEIRA CAMPOS 

EMEI JOSÉ GARCEZ VIEIRA 

ESCOLA ROTARY DE 1º GRAU DR. WILSON ROCHA 

EMEF PRESIDENTE VARGAS 

EMEF PROFº JOSÉ ARAÚJO SANTOS 

CENTRO EDUCACIONAL ÁGAPE 

EMEF CARVALH NETO NOVO PARAÍSO 

EMEI JOANA MARIA DA SILVA CAPUCHO 

EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS OLARIA 

EMEF OVIÊDO TEIXEIRA 
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EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA 

CENTRO COMUNITÁRIO TEREZINHA MEIRA 

EMEF ALENCAR CARDOSO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO 

PRÉ-ESCOLAR ANA LUIZA MESQUITA ROCHA 

EMEI PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG 

EMEF PROFº ANTONIA DA COSTA MELO GETÚLIO VARGAS 

EMEF OSCAR NASCIMENTO SANTO ANTÔNIO 

EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA 

EMEI JOSÉ SALES INDUSTRIAL 

EMEF ALCEBÍADES MELO VILLAS BOAS  

EMEF MARIA DA GLÓRIA MACEDO 

CENTRO COMUNITÁRIO DOM LUCIANO JOSÉ CABRAL DUARTE 

INSTITUTO PROMOCIONAL LUISA MABILLE 

EMEI HERMES FONTES PALESTINA 

EMEF SABNO RIBEIRO 18 DO FORTE 

EMEF OTÍLIA DE ARAÚJO MACEDO 

EMEF MANOEL BONFIM BUGIO 

EMEF PROFª LETÍCIA SOARES SANTANA SANTOS DUMONT 

EMEF OLGA BENÁRIO 

EMEI MARIA CLARA MACHADO 

EMEF MANOEL BONFIM 

EMEI MANOEL EUGÊNIO DO NASCIMENTO 

EMEF OLAVO BILAC CIDADE NOVA 

EMEF MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL 

EMEF JOÃO TELES MENEZES JAPÃOZINHO 

CENTRO COMUNITÁRIO JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE  

CENTRO SOCIAL SÇAO FRANCISCO 

EMEF DEPUTADO JAIME ARAÚJO SOLEDADE 

CENTRO COMUNITÁRIO CARLOS HARDMAN CORTES 

CENTRO COMUNITÁRIO CARLOS FERNANDES DE MELO 

EMEF SERGIO FRANCISCO DA SILVA LAMARÃO 

CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM ESPERANÇA INÁCIO BARBOSA 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – VOVÓ MARITA 

CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA AS PESSOAS COM DEF. VISUAL SÃO JOSÉ 

CRECHE DOM TÁVORA 

ESCOLA AMÉLIA BOUDET 

IPAESE  INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO_EDUCAÇÃO DOS SURDOS DE SE 

CENTRO COMUNITÁRIO BERENICE CAMPOS PORTO D’ANTA 

 

TABELA XXII – Rede Municipal de Ensino - 2012 
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Há ainda, na rede de educação Municipal, Programas e Projetos Socioeducativos 

implementados no âmbito da SEMED com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários: 

 

 Programa de aceleração da educação de jovens e adultos - PAEJA / EJA 

 

O PAEJA/EJA tem como objetivo principal proporcionar aos jovens e adultos defasados 

em idade/série o acesso ao Ensino Fundamental nas Escolas da Rede Pública Municipal. São 

modalidades de ensino oferecidas para os que estão no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental (1ª à 4ª séries) em dois ciclos anuais, sendo o primeiro equivalente à 1ª e 2ª 

séries, e o segundo ciclo à 3ª e 4ª séries. Já os alunos que participam do programa para 

concluir o segundo segmento do Ensino fundamental (da 5ª a 8ª séries) concluem os estudos 

em quatro etapas - semestral. 

 

 Programa Brasil alfabetizado 

 

Tem como meta principal alfabetizar jovens e adultos de todas as idades, que por conta de 

suas trajetórias de vida, foram impedidos de aprender a ler e escrever no período devido. O 

programa Brasil alfabetizado foi implantado em Aracaju em 2003 e é fruto de um convênio 

firmado entre a Prefeitura e o Governo Federal, contando com a parceria da Fundação Banco 

do Brasil. Como a intenção é fazer com os alfabetizandos ingressem no mundo letrado tendo 

como ponto de partida sua realidade de vida, as aulas são ministradas nas comunidades 

aracajuanas. Para tanto, são usadas salas de aula das escolas da rede pública municipal de 

ensino, salões de templos religiosos, associações comunitárias e até mesmo na casa de um 

alfabetizador, ou seja, o ensino vai até onde está o aluno, e não o contrário. À Secretaria 

Municipal da Educação cabe o acompanhamento pedagógico do programa. 

 

 Programa escola aberta 

 

O programa Escola Aberta foi criado a partir de um acordo de cooperação técnica entre o 

Ministério da Educação e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – UNESCO, visando proporcionar aos alunos da educação básica das escolas públicas 

e as suas comunidades espaços alternativos, nos finais de semana, para o desenvolvimento de 

atividades de cultura, esporte, lazer, geração de renda, formação para a cidadania e ações 
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educativas complementares. O programa tem como objetivo principal contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação, a inclusão social e a construção de uma cultura de paz 

mediante ampliação de atividades oferecidas aos alunos e à comunidade aos finais de semana. 

Tem ainda como metas: promover e ampliar integração entre escola e comunidade, ampliar as 

oportunidades de acesso a espaços de promoção da cidadania, e contribuir para a redução das 

diferentes formas de violência na comunidade escolar.  

O programa está sendo desenvolvido nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental - 

EMEF Florentino Menezes (Mosqueiro), Juscelino Kubistchek (Coroa do Meio), Laonte 

Gama da Silva (Santa Maria), João Teles de Meneses (Getimana), Jaime Araújo (Soledade), 

Thétis Nunes (Bairro América), Manoel Bomfim (Bugio), Jornalista Orlando Dantas (São 

Conrado) e Sabino Ribeiro (Santo Antonio). Nesses locais são oferecidas oficinas de capoeira, 

dança, música, handebol, quadrilha, yoga, futsal, voleibol, reforço escolar, teatro, crochê, 

manicure/pedicure, biscuit, cabeleireiro, bijuteria, judô, informática, ginástica, doces e 

salgados, reciclagem, pintura em tecido, vitral, dança de sinais e gestos, recreação, velas e 

sabonetes decorados, massagem e maculelê. 

 

 Programa saúde e prevenção nas escolas 

 

Surgido da necessidade de transformar contextos de vulnerabilidades que expõem 

adolescentes e jovens à infecção pelo HIV/AIDS, por outras Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, a uma gravidez não planejada ou ao uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas no 

contexto escolar, o programa visa desenvolver ações preventivas quanto às questões 

pertinentes à educação sexual e ao conceito de redução de danos, quando o assunto abordado 

está relacionado às drogas. 

O programa é desenvolvido junto a professores e alunos da 5ª à 8ª séries através da 

parceria entre o Ministério da Educação - MEC e o Ministério da Saúde com apoio da 

UNESCO e do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF; secretarias de Estado da 

Educação e Saúde, e secretárias municipais de Saúde e da Educação. Escolas envolvidas: 

EMEF Anísio Teixeira; EMEF Deputado Jaime Araújo; EMEF Freitas Brandão; EMEF 

Presidente Vargas; EMEF Prof. Alcebíades Melo Vilas Boas; EMEF Profº Laonte Gama da 

Silva; EMEF Profª Maria Thetis Nunes; EMEF Sérgio Francisco da Silva; EMEF Florentino 

Menezes; EMEF Alencar Cardoso; EMEF José Conrado de Araújo; EMEF Santa Rita de 

Cássia; EMEF José Antonio da Costa Melo e EMEF Letícia Soares de Santana. 
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 Projeto LABORARTE 

 

É o resultado da necessidade cada vez mais evidente de desenvolver projetos de arte e 

cidadania em centros aglutinadores que promovam essas atividades contemplando as escolas 

integradas da região. O Projeto Laborarte, atende, não apenas os alunos da rede pública 

municipal, mas também integrantes da comunidade onde as oficinas são desenvolvidas, neste 

caso, o bairro Atalaia, já que as aulas são ministradas no espaço da unidade do Serviço Social 

do Comércio - SESC/Atalaia. Tem como meta fundamental promover a socialização do 

individuo através de experiências arte educativas ministradas em centros especializados, 

possibilitando o desenvolvimento do aluno em diferentes linguagens artísticas a partir de uma 

visão sistêmica, na quais, as vertentes se integram na culminância de um resultado coletivo.  

O Laborarte atende a turmas previamente selecionadas conforme suas aptidões e faixa 

etária adequadas a cada curso proposto; desenvolve uma consciência ecológica a partir do 

reaproveitamento de material descartável, praticando metamorfoses expressivas; pratica a arte 

como um exercício de cidadania, de respeito às diferenças e ao direito que todos temos de 

conhecer os códigos de cada linguagem artística e estimula o potencial artístico individual e 

coletivo. São oferecidas oficinas de metamorfose expressiva, pintura e desenho, modelagem 

no barro, teatro de bonecos e dança. 

 

 Projeto AABB comunidade 

 

O Projeto de Integração AABB comunidade foi concebido pela Federação Nacional das 

Associações Atléticas Banco do Brasil - AABB e pelo Banco do Brasil, buscando abrir as 

sedes das suas associações atléticas para a comunidade, tendo como princípio dois focos de 

ação: inclusão de pessoas da comunidade como sócios das AABB, e disponibilização das 

instalações nos momentos ociosos para crianças e adolescentes de famílias de baixa renda que 

frequentam escolas da rede pública municipal de ensino. Os participantes devem ter idade 

entre sete e 16 anos de idade, e participam de atividades lúdicas e de reforço escolar.  

Tem como objetivo geral contribuir para inclusão, não repetência e permanência na escola 

de crianças e adolescentes pertencentes a famílias de baixa renda, disponibilizando a infra-

estrutura da AABB e integrando o trio família/escola/comunidade. As ações buscam ainda 

melhorar o rendimento escolar das crianças e adolescentes a partir do desenvolvimento de 

atividades de complemento educacional, sócio-educativas, culturais, desportivas e de saúde; 

reduzir o índice de evasão nas escolas atendidas pelo programa; contribuir na formulação de 
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políticos sociais que contemplem ações de atendimento integral, conforme preceitua o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e incentivar a multiplicação de uma concepção de 

educação democrática que contribua para a transformação das instituições educacionais. 

Participam do projeto as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Elias Montalvão, 

José Carlos Teixeira, Maria Carlota e Tenisson Ribeiro, todas localizadas na zona de 

expansão da capital. Seus alunos participam de aulas de teatro, dança, ginástica, voleibol, 

handebol, artes manuais, recreação, natação, atletismo e de reforço pedagógico.  

 

 Projeto baú de leitura 

 

O projeto busca resgatar a diversidade cultural, étnica, social e política do país, 

valorizando a história de vida e de mundo de cada individuo, garantindo o acesso a leitura 

àqueles que tiveram negado seu contato com o mundo letrado, ou ainda, àqueles que tiveram 

que reprimir suas leituras de mundo. O projeto é desenvolvido através da parceria entre o 

Instituto Recriando e SEMED, tendo sido iniciado em 2006. Atualmente estão inseridos no 

projeto os alunos das escolas municipais Dom José Vicente Távora, Prof. Alcebíades Melo 

Vilas Boas e Oviêdo Teixeira.  

 

 Projeto mini-handebol 

 

Realizado através da parceria entre a Secretaria Municipal da Educação e a Confederação 

Brasileira de Handebol, o projeto visa integrar as crianças e os jovens das unidades escolares, 

e da comunidade, utilizando a prática do mini-handebol e do handebol como forma de educar 

física e socialmente, buscando a melhoria da qualidade de vida e o exercício pleno da 

cidadania. O Mini-handebol é desenvolvido nas escolas: EMEF. D. José Vicente Távora, 

Teixeira Lott, Santa Rita de Cássia, Laonte Gama da Silva, Oviêdo Teixeira, Presidente 

Vargas, Florentino Menezes, Juscelino Kubitschek, Centro Educacional Ágape e o Projeto 

AABB - Comunidade. 

 

 Projeto paternidade responsável 

 

Efetua o levantamento das certidões de nascimento dos alunos e alunas com idade inferior 

a 18 anos que não possuem paternidade declarada, para que sejam tomadas as providências 
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necessárias junto ao Ministério Público Estadual, responsável pelo projeto, que tem dentre 

seus parceiros a SEMED. 

 

 

 Projeto laboratório móvel autolabor 

 

Atividade realizada pela Secretaria Municipal da Educação visando capacitar professores 

para operação e utilização do laboratório didático móvel no ensino das ciências da natureza 

através das práticas experimentais. Estão envolvidas as escolas municipais Santa Rita de 

Cássia e Juscelino Kubitschek. 

 

 Projeto recriando caminhos 

 

Desenvolvido através de uma parceria entre o UNICEF e a Organização Não 

Governamental Missão Criança, o Recriando Caminhos tem como objetivo retirar a criança 

ou adolescente do trabalho infantil, o que acontece através de atividades lúdico-esportivas e 

artísticas, integrando estas atividades às demais políticas públicas Municipais. Estão inseridos 

no projeto os alunos das escolas municipais Prof. Diomedes Santos Silva, Laonte Gama da 

Silva e General Freitas Brandão. 

 

 Projeto EDUCANVISA 

 

O projeto visa o desenvolvimento de ações e estratégias de educação e comunicação em 

saúde com o objetivo de atingir os mais diversos segmentos da sociedade, orientando-se sobre 

a promoção de saúde com o enfoque no consumo responsável de medicamentos e outros 

produtos sujeitos à Vigilância Sanitária, bem como sobre os perigos da automedicação e da 

influência da propaganda enganosa, abusiva e errônea. O Educanvisa é desenvolvido através 

de uma parceria entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Secretaria 

Municipal da Saúde e a Secretaria Municipal da Educação. Escolas envolvidas: EMEF 

Tenisson Ribeiro, EMEF Santa Rita de Cássia, EMEF Elias Montalvão, EMEF Sabino 

Ribeiro, EMEF João Teles Menezes, Escola Rotary de 1º grau Dr. Wilson Rocha, EMEF 

Olavo Bilac, EMEF Manoel Bomfim e EMEF Juscelino Kubitschek. 
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 Projeto livro vivo 

 

O projeto tem como missão incentivar a leitura e contribuir para a promoção social das 

crianças atendidas. É realizado por meio de uma parceria entra a Pia Sociedade São Paulo 

PAULUS - , a secretaria Estadual de Cultura e a secretaria municipal da Educação. Participam 

1.510 alunos e 124 professores das escolas municipais Oscar Nascimento, Letícia Soares, 

Tenisson Ribeiro, João Paulo II, Olavo Bilac, Freitas Brandão, Antonio da Costa Melo, Maria 

da Glória Macedo, Elias Montalvão, Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, Juscelino 

Kubitschek, Olga Benário, Zalda Gama, Otília de Araújo Macedo, Dom José Vicente Távora, 

Alcebíades Melo Vilas Boas e Profª Maria Carlota de Melo.  

 

 Projeto amigos da escola 

 

Consolidar a cultura do voluntariado estimulando a participação da juventude como parte 

ativa da construção de uma nação socialmente mais justa. É esse o motivo para a realização 

do projeto, desenvolvido pela Rede Globo de Televisão e que tem como parceiros o MEC, o 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Educação - CONSED, União Nacional dos 

Dirigentes Municipais da Educação - UNDIME e UNESCO. Fazem parte do Amigos da 

Escola as unidades municipais Thétis Nunes, Santa Rita de Cássia, Escola Municipal de 

Educação Infantil - EMEI Joana Maria da Silva, EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral, 

EMEI Profª Maria Givalda da Silva Santos, EMEI Monsenhor João Moreira Lima, Centro 

Social Nossa Senhora Aparecida, EMEI Antonio Valença Rollemberg e EMEF Sabino 

Ribeiro. 

 

 

2.5 Geração de Emprego e Renda 

  

  

 Segundo dados do IBGE (2010) o mercado de trabalho formal do município 

apresentou em todos os anos saldos positivos na geração de novas ocupações entre 2004 e 

2010. O número de vagas de emprego criadas neste período foi de 42.465. No último ano as 

admissões registraram 62.986 contratações contra 54.772 demissões. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal 

em 2010 totalizava 208.667 postos, 36,7% a mais em relação a 2004. O desempenho do 
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Município de Aracaju ficou abaixo da média verificada para o Estado, que cresceu 44,3% no 

mesmo período.  

 Em relação à política de geração de emprego e renda no Município de Aracaju, com o 

objetivo de identificar programas, projetos e ações desenvolvidos no campo desta política, foi 

realizado o levantamento da rede.  

 Além dos programas de inclusão produtiva desenvolvidos pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e dos cursos oferecidos pelos órgãos do 

Sistema S, o órgão Municipal responsável pelo desenvolvimento de iniciativas nesta área 

trata-se da Fundação Municipal do Trabalho – FUNDAT.  

 Esta dispõe, hoje, de 5 (cinco) Unidades de Qualificação Profissional – UQP, as quais 

oferecem cursos de qualificação profissional em diversas áreas, intermediação de mão de obra 

através de parcerias com empregadores locais, e  linhas de crédito para micro e pequenos 

empresários através da parceira com instituições financeiras, oportunizando, assim, melhores 

condições de emprego e geração de renda, além de contibuir de forma articulada com as ações 

de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.   

 Segue abaixo o mapeamento da rede da FUNDAT: 
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Tabela XX1II – Rede da FUNDAT - 2012

TIPO DE 

EQUIPAMENTO 
LOCALIZAÇÃO OBJETIVO PÚBLICO-ALVO 

CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO 

DESCRIÇÃO 

DOS SERVIÇOS 
EQUIPE DE REFERÊNCIA 

ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

UNIDADE DE 

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL DA 

COROA DO MEIO 

RUA JOSUÉ 

CARVALHO CUNHA, 
Nº 2.191, BAIRRO 

COROA DO MEIO  

Ofertar ao cidadão 

Aracajuano com idade a 
partir de dezesseis anos, 

Cursos de qualificação 

profissional em diversas 

áreas, linhas de crédito para 

micro e pequenos 

empresários e intermediar  
mão de obra, visando o 

incremento da geração de 

emprego e renda, 
contribuindo para a inclusão 

social. 

A PARTIR DE 16 
ANOS 

 

250 PESSOAS/DIA 

Cursos de 

Qualificação 
profissional nas 

áreas de 

Informática, 

Higiene e Beleza, 

Culinária, Gestão, 

Meio Ambiente, 
Relações Humanas, 

Empreendedorismo

, Línguas, 
Confecção, 

Turismo e 

Construção Civil. 

01 Coordenador 

01 Serviços Gerais 

01 Auxiliar Administrativo 

OBS: Além dos Instrutores dos 

cursos (prestadores de serviço 

Bairro Coroa do Meio, 

Atalaia e adjacências. 

UNIDADE DE 

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL DO 

JARDIM 

ESPERANÇA 

RUA JUPTER, S/N, 
BAIRRO INÁCIO 

BARBOSA 

250 PESSOAS/DIA 

01 Coordenador 

01 Serviços Gerais 
01 Auxiliares Administrativos 

OBS: Além dos Instrutores dos 

cursos (prestadores de serviços) 

Bairro Inácio Barbosa e 

adjacências. 

UNIDADE DE 
QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL DO 

PORTO D’ANTAS 

RUA GERSON FARIAS, 
Nº 345, BAIRRO PORTO 

D’ANTAS 

200 PESSOAS/DIA 

01 Coordenador 
01 Serviços Gerais 

03 Auxiliares Administrativos 

OBS: Além dos Instrutores dos 
cursos (prestadores de serviços) 

Bairro Porto D’Antas, 
Bairro Industrial e 

adjacências. 

UNIDADE DE 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL DO 
SANTA MARIA 

RUA B6, Nº 1, 

CONJUNTO 

VALADARES, BAIRRO 
SANTA MARIA  200 PESSOAS/DIA 

01 Coordenador 

01 Estagiário 

01 Serviços Gerais 
01 Auxiliar Administrativo 

01 Assistente Social. 

OBS: Além dos Instrutores dos 
cursos (prestadores de serviço)  

Bairro Santa Maria, Bairro 

17 de Março e adjacências 

UNIDADE DE 

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL DO 

SANTOS DUMONT 

RUA SARGENTO 

BRASILIANO, Nº 845, 
BAIRRO SANTOS 

DUMONT 120 PESSOAS/DIA 

01 Coordenador 
01 Serviços Gerais 

02 Auxiliar Administrativo 
OBS: Além dos Instrutores dos 

cursos (prestadores de serviços) 

Bairro Santos Dumont, 
Bugio e adjacências. 
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2.6 Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 

 

 

Tendo em vista a importância de conhecer a realidade do acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes no município de Aracaju para elaborar estratégias de ações que visem 

a preservação/restabelecimento dos vínculos familiares e comunitários; a intervenção 

institucional qualificada nos casos de violações de direitos quando essa requer a aplicação da 

medida de proteção de acolhimento; bem como o atendimento aos princípios de 

excepcionalidade e brevidade dessa medida de proteção, foi realizado o diagnóstico visando 

caracterizar os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes existentes no Município 

bem como o público atendido - crianças e adolescentes e suas famílias. 

O Diagnóstico teve como parâmetro pesquisa realizada pela Coordenadoria de 

Planejamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de 

Aracaju com os serviços de acolhimento institucional desta mesma cidade.  

De acordo com as informações oriundas desta pesquisa, no município de Aracaju 

existem 09 equipamentos que prestam o serviço de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes oriundas do Município de Aracaju, sendo dois (02) de iniciativa governamental 

da esfera Municipal, dois (02) de iniciativa governamental da esfera Estadual, e cinco de 

iniciativa não-governamental, sendo destes apenas três da rede conveniada, a saber 

respectivamente: Abrigo Caçula Barreto, Abrigo Nova Vida, Casa Abrigo Sorriso, Casa 

Abrigo Maria Isabel Santana de Abreu, Projeto Esperança, Lar Infantil Cristo Redentor, Lar 

Meninos de Santo Antônio, Oratório Festivo São João Bosco e, Casa Santa Zita,. Desta 

forma, dois desses serviços são mantidos com recursos exclusivamente públicos, sendo que os 

conveniados subsistem com a conjugação de recursos próprios, públicos e doações sem que 

haja garantia de sustentabilidade permanente, pois para a maioria dos dirigentes os recursos 

mostram-se insuficientes para a manutenção dos serviços.  
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Tabela XXIV – Entidades de Acolhimento Institucional – Julho/2012 

 

 

É sabido pela municipalidade, e constatado pelo estudo “Relatório de Avaliação do 

Sistema de Atendimento em Acolhimento e Socioeducativo do Estado de Sergipe”, realizado 

pela consultoria da Fundação Universa/UNESCO, contratada pela Secretaria de Estado da 

Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social – SEIDES no ano de 2009, que “o sistema 

de acolhimento de Sergipe está dessa forma desarticulado em relação aos princípios e 

diretrizes que deviam orientá-lo” (UNIVERSA, 2009, p.34), referindo-se ao sistema que 

deveria ser regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Plano Nacional de 

Convivência Familiar e Comunitária e pelos preceitos do Sistema Único de Assistência 

Social.  

 Os critérios de acesso de cada serviço atende a fatores segregadores sociais como 

gênero, faixa etária, e outros. Sendo que, 

 

 

“Ao definir a faixa etária e gênero de atendimento para cada instituição, 

temos a possibilidade da criança passar, durante sua “internação”, por várias 

casas de acolhimento diferentes. Assim, ela pode estar em uma unidade dos 1 

aos 5 anos, noutra unidade dos 5 aos 10 e numa terceira ou quarta até seu 

desligamento do sistema, não havendo possibilidade de preservação de 

vínculos entre irmãos, visto serem diferentes idades ou gênero. Tendo em 

vista que a criança acolhida foi afastada do convívio familiar, esta situação 

descrita promoveria sucessivas rupturas nas relações com os adultos com os 

quais ela vai estabelecer vínculos afetivos, desprezando a necessidade dessas 

crianças em contar com relações contínuas e estáveis em sua formação 

humana. Não é favorável ao desenvolvimento infantil essa descontinuidade 

de vínculos afetivos, essa instabilidade, a insegurança no acolhimento e 

tampouco a separação entre irmãos. 
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Essa possibilidade de uma corrente de instituições de acolhimento com limite 

de idade/gênero, com passagem compulsória para a criança acolhida é 

contrária às condições humanas edificantes necessárias para uma pessoa em 

desenvolvimento, sobretudo porque a tendência das instituições de 

acolhimento é a rejeição do cuidado ao adolescente, privilegiando crianças 

menores. Além disso, essa idéia contraria todas as diretrizes das políticas 

sociais que privilegiam a família e colocam como última alternativa o 

acolhimento e ainda assim, com a indicação de que seja o mais parecido com 

um modelo familiar para atender às necessidades afetivas do acolhido.” 

(UNIVERSA, 2009, p. 20) 

 

 

 

INSTITUIÇÃO GÊNERO 0 A 17 ANOS 4 A 12 ANOS 4 A 16 ANOS 5 A 13 ANOS 12 A 17 ANOS CAPACIDADE TOTAL

MASCULINO 0 0 0 20 0 20

FEMININO 0 0 0 0 0 0

MASCULINO 0 0 0 0 0 0

FEMININO 0 0 30 0 0 30

MASCULINO 0 0 0 0 0 0

FEMININO 0 30 0 0 0 30

MASCULINO 0 0 0 0 0 0

FEMININO 20 0 0 0 0 20

MASCULINO 0 0 0 0 20 20

FEMININO 0 0 0 0 0 0

20 30 30 20 20 120

PROJETO 

ESPERANÇA

ABRIGO VIDA 

NOVA

CAPACIDADE INSTALADA ABRIGOS INSTITUCIONAIS GÊNERO/IDADE

ABRIGO 

CAÇULA 

BARRETO

ORATÓRIO 

FESTIVO SÃO 

JOÃO BOSCO

CASA SANTA 

ZITA

TOTAL 
 

 

Tabela XXV – Entidades de Acolhimento Institucional por capacidade instalada em gênero e idade 

 

 

Mesmo atuando em moldes segregacionais, do universo das crianças e adolescentes do 

Município de Aracaju acolhidas, 55% eram do gênero feminino, sendo que na esfera 

governamental Municipal não há Entidade de Acolhimento Institucional destinada a este 

segmento da população, sendo as crianças e adolescentes do gênero feminino com vínculos 

familiares rompidos encaminhadas para a Rede Estadual ou Entidades conveniadas.   
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C R IANÇ AS  E  ADOL E S C E NT E S  P OR  G Ê NE R O

55%
45%

F E MININO

MAS C UL INO

 

Gráfico I - Crianças e adolescentes acolhidos por gênero 

 

No tocante ao território de origem, do universo das crianças e adolescentes do 

Município de Aracaju acolhidos, 16% são provenientes do Bairro Santa Maria e 15% do 

Bairro Coroa do Meio os quais integram a região do 1º Distrito. 15 % são provenientes do 

Bairro Santos Dumont e 9% do Bairro Bugios os quais integram a região do 5º Distrito. 

Nota-se que a maior parte das crianças e adolescentes acolhidos são oriundas de territórios 

com alto e médio índice de vulnerabilidade social.  
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Gráfico II - Crianças e adolescentes acolhidos por bairro 

 

Outro dado relevante refere-se à permanência em situação de acolhimento 

institucional dentre o universo de crianças e dos adolescentes acolhidos. 15% destes 

permanecem há mais de dois anos acolhidos violando o direito à convivência familiar e 

comunitária prevista no ECA em seu artigo 19, sendo que a “permanência da criança e do 
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adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) 

anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente 

fundamentada pela autoridade judiciária” (Art. 19, § 2º).  

No que tange o atendimento ao princípio de acolhimento de crianças e adolescentes 

descrito no inciso V do art. 92 do ECA -”não desmembramento de grupo de irmãos”, verifica-

se que em Aracaju, de um universo de 25 grupos de irmãos, 48% teve ao menos um dos 

irmãos acolhidos em entidades distintas, sendo 52,% no mesmo serviço. A separação de 

grupos de irmãos é motivada pelos critérios da maioria dos serviços, que como já foi descrito, 

são segregadores, não comportando no mesmo serviço, meninos e meninas, além de faixas 

etárias distintas. 

Quanto à situação jurídica dos acolhidos, 14% estavam com o poder familiar 

destituído estando aptos para adoção, portanto, inscritos no Cadastro Nacional de Adoção, 

11% em processo de destituição e 71% com suspensão do poder familiar. Destes, cerca de 

70% apresentam possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta.  

 

 

SITUAÇÃO JUDICIAL TOTAL DE CRI/AD POSSIBILIDADE DE 

REINTEGRAÇÃO 

FAMILIAR 

% DE CRI/AD COM 

POSSIBILIDADES DE 

REINTEGRAÇÃO 

FAMILIAR OU 

COLOCAÇÃO EM 

FAMÍLIA SUBSTITUTA 

Em estudo ou em processo 5 5 100 

Em processo de destituição 12 1 8,3 

Poder familiar destituído 15 1 6,7 

Poder familiar suspenso  77 69 89,6 

TOTAL 109 76 69,9 

 

Tabela XXVI – Situação Jurídica das crianças e adolescentes acolhidos 

 

 

Pode ser constatado as dificuldades metodológicas e/ou entraves inter- institucionais 

em decorrência da ausência de diretrizes e parâmetros que assegurem às crianças e 

adolescentes em especial àqueles em situação de acolhimento institucional, o direito à 

convivência familiar e comunitária. No Município de Aracaju evidencia-se que os serviços de 

acolhimentos ainda não foram incorporados enquanto política pública com normatização, 

financiamento, controles e avaliações públicas. Com isso, não existem parâmetros definidores 

de indicadores de eficiência e eficácia dessa política. Por outro lado, a inexistência de uma 

política também indica a inexistência de articulação em rede de proteção capaz de priorizar as 

crianças acolhidas e suas famílias. Famílias essas não privilegiadas, invisíveis, não 
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participantes das possibilidades de reconstrução de laços com os filhos e vítimas da omissão 

do Estado em todas as políticas. Na outra ponta, crianças e adolescentes que permanecem, por 

vezes anos, sem que a sociedade tome conta de sua existência e de seu vital direito de ter uma 

vivência em família. 

O reordenamento dos serviços de acolhimento pautado nos princípios estabelecidos 

pela legislação voltada a criança e ao adolescente – o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

abordando as normativas, notadamente o Plano Nacional de Convivência Familiar e 

Comunitária e as Orientações Técnicas para os serviços de acolhimento para Crianças e 

Adolescentes, tendo em vista que tais normativas vêm sendo incorporadas pela política de 

atenção à infância e juventude com as alterações propostas na legislação a partir de 2009, 

desvela-se como uma medida urgente no Município de Aracaju visto este ainda partir de 

perspectivas segregadores, atreladas a uma cultura de institucionalização ,não garantindo a 

ação articulada dos serviços, programas e projetos que proporcionem retaguarda às famílias 

de forma que estas possam ser contexto de cuidado e proteção às suas crianças e adolescentes.   

  

 

3. DIRETRIZES 

 

 

O Plano Municipal reitera as diretrizes delineadas no Plano Nacional para a mudança no 

paradigma do atendimento à criança e ao adolescente e efetivação do seu direito à 

convivência familiar e comunitária: 

 

 Primazia da responsabilidade do Município na proteção, promoção e defesa do 

direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária; 

 Centralidade da família nas políticas públicas; 

 Reconhecimento das competências da família na sua organização interna e na 

superação de suas dificuldades; 

  Respeito às adversidades étnico-cultural, à identidade e orientação sexuais, à 

equidade de gênero e às particularidades das condições físicas, sensoriais e mentais. 

 Fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente e do jovem adulto na 

elaboração do seu projeto de vida; 

 Garantia dos princípios de excepcionalidade e provisoriedade dos Serviços de 

Acolhimento Institucional e de Acolhimento Familiar; 
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 Reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional de acordo com o ECA e a 

Lei 12.010/2009; 

 Adoção centrada no interesse da criança e do adolescente de acordo com o ECA e a 

Lei 12.010/2009; 

  Controle social nas políticas públicas. 

 

 

 

4. OBJETIVOS  

 

 

 

O Plano Municipal subscreve os objetivos do Plano Nacional adequando-os ao Município: 

 

 Ampliar, articular e integrar no Município, as diversas políticas, serviços, programas, 

projetos e ações de apoio sociofamiliar para a promoção, proteção e defesa do direito 

de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária; 

 Difundir uma cultura de promoção, proteção e defesa do direito à convivência familiar 

e comunitária, extensiva a todas as crianças e adolescentes; 

 Proporcionar por meio de apoio psicossocial adequado, a manutenção da criança ou 

adolescente em seu ambiente familiar e comunitário, considerando os recursos e 

potencialidades da família natural, família extensa e da rede social de apoio; 

 Fomentar a implantação e implementação do Serviço de Acolhimento Familiar como 

alternativa de acolhimento de crianças e adolescentes que necessitem ser 

temporariamente afastados da família de origem, atendendo aos princípios da 

excepcionalidade e provisoriedade estabelecidos pelo ECA e pela Lei 12.010/2009, 

bem como assegurando parâmetros de qualidade no atendimento e acompanhamento 

às famílias acolhedoras, às famílias de origem, às crianças e aos adolescentes; 

 Assegurar que o Acolhimento Institucional seja utilizado como medida de caráter 

excepcional e provisória, proporcionando atendimento individualizado, de qualidade e 

em pequenos grupos, bem como proceder ao reordenamento institucional das 

entidades para que sejam adequadas aos princípios, diretrizes e procedimentos 

estabelecidos no ECA, na Lei 12.010/2009, e nas Orientações Técnicas para os 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, estabelecidas pelo 

CONANDA e CNAS em 2009. 
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 Fomentar a implementação de ações para promoção da autonomia do adolescente e/ou 

jovem que está em processo de desligamento dos serviços de acolhimento, 

desenvolvendo parâmetros para a organização, monitoramento e avaliação dessas 

ações; 

 Em relação à adoção, estimular no Município a adoção de crianças e adolescentes que 

têm sido preteridos pelos adotantes; investir para que todos os processos de adoção 

ocorram em consonância com os procedimentos legais previstos no ECA e na Lei 

12.010/2009 e garantir que a adoção internacional ocorra somente quando esgotadas 

todas as tentativas de adoção no Município e no Estado, sendo nestes casos, 

priorizados os países que ratificaram a Convenção de Haia. 

  Assegurar estratégias e ações que favoreçam os mecanismos de controle social e a 

mobilização da opinião publica na perspectiva do Plano Nacional, Plano Estadual e 

deste Plano. 

 Aprimorar os mecanismos para o financiamento das ações previstas neste plano, tendo 

como referência a absoluta prioridade definida no artigo 227 da Constituição da 

República e no artigo 4º do ECA. 

 

 

 

5. IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 

O presente Plano deve efetivamente garantir o direito de crianças e adolescentes à 

convivência familiar e comunitária, em especial àquelas que se encontram com vínculos 

fragilizados ou rompidos. A mudança rumo ao fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários é dependente, no entanto, da implementação integral do Plano, de forma a 

possibilitar mudanças concretas na realidade da criança e do adolescente. 

Para tanto se faz necessário atender algumas prerrogativas gerais de implementação, 

monitoramento e avaliação, abaixo detalhadas. 

 

 

5.1. Necessidades para a implementação do Plano Municipal 

 



 66 

a) O CMDCA e CMAS assumindo o Plano como prioridade, viabilizando recursos nos 

orçamentos públicos de um modo Geral e em particular no Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; 

b) Participação e integração entre o CMDCA e CMAS e os demais Conselhos setoriais a 

serem citados neste Plano; 

c) Articulação intersetorial entre as políticas sociais do município e o Sistema de Garantia de 

Direitos para implementação deste Plano; 

d) Criação de uma Comissão de Monitoramento e Avaliação deste Plano de forma a 

estabelecer diálogo permanentemente com as Comissões Nacional e Estadual; produzir 

informações consolidadas sobre a implementação do Plano; socializar as informações 

consolidadas. 

 

 

5.2 Indicadores Gerais de Monitoramento 

 

 

a) Cumprimento das ações no tempo previsto no Plano – permanente, curto, médio e longo 

prazo; 

b) Incidência da temática do Plano na pauta dos conselhos: CMDCA e CMAS; 

c) Nº de deliberações conjunta e isolada do CMDCA e CMAS referente às ações do Plano; 

d) Incidência anual na LDO e LOA de prioridades e recursos destinados a implementação do 

Plano; 

e) Nº de resoluções publicadas pelo CMDCA e CMAS relativas à política de convivência 

familiar e comunitária no município, sobretudo, nas ações de normatização do Plano. 

 

 

5.3. Indicadores de Avaliação 

 

 

Os indicadores de monitoramento e avaliação serão elaborados pela Comissão 

Intersetorial tão logo sejam aprovadas as ações propostas nesse Plano após a aprovação pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e Conselho Municipal de 

Assistência Social. 
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Os indicadores deverão ser construídos em conformidade com os relacionados nos 

Planos Nacional e Estadual, sem prejuízo da elaboração de outros indicadores de 

monitoramento mais contextualizados com o plano local. 

 

 

6. PLANO DE AÇÃO 

 

 

As propostas operacionais deste Plano estão organizadas em quatro eixos estratégicos 

articulados entre si: 

 

1. Análise da situação e sistemas de informação; 

2. Atendimento; 

3. Marcos normativos e regulatórios; 

4. Mobilização, articulação e participação e 

 

O conjunto de ações deste Plano será implementado e implantado no horizonte de 7 

(sete) anos (2013 - 2020), ficando estabelecidos os seguintes intervalos: 

 

Curto Prazo: 2013 - 2014 

Médio Prazo: 2013 - 2017 

Longo Prazo: 2013 - 2020 

Ações permanentes: 2013 - 2020 

 

A seguir os quadros resultados de todo um trabalho da Comissão Intersetorial de 

Convivência Familiar e Comunitária para propor ações permanentes e de curto, médio e longo 

prazo, buscando caminhar rumo a uma sociedade que de fato considere a criança e 

adolescente como prioridade absoluta, garantindo o desenvolvimento de ações que assegurem 

o direito à convivência familiar e comunitária. 

 

 

 

 



 68 

6.1 Eixo 1 - Análise da Situação e Sistemas de Informação 

 

OBJETIVOS AÇÕES RESULTADOS CRONOGRAMA ATORES ENVOLVIDOS EXECUÇÃO 

1. Aprofundamento do 

conhecimento em relação à 

situação familiar das crianças e 

adolescentes em seu contexto 

sociocultural e econômico 

identificando os fatores que 

favorecem ou ameaçam a 

convivência familiar e 

comunitária. 

1.1Coletar e sistematizar, junto 
aos órgãos do SGD, as 

informações referentes aos fatores 

que favorecem ou ameaçam a 
convivência familiar e 

comunitária de crianças e 

adolescentes no município. 

Conhecimento sistematizado Permanente SGD, CMDCA, CMAS CMDCA, CMAS 

1.2 Realizar pesquisa acerca do 
perfil das famílias de crianças e 

adolescentes acolhidos e egressos 
do acolhimento 

Pesquisa realizada, relatório 
concluído, dados socializados 

e discutidos 

Curto Prazo Serviços de Acolhimento, CT, 
VIJ, SEMASC 

SEMASC 

1.3 Realizar pesquisa visando 

identificar os índices de adoção, 

retorno à família de origem ou 

família extensa, e colocação em 

família substituta após o 

desacolhimento. 

Pesquisa realizada, relatório 

concluído, dados socializados 

e discutidos 

Curto Prazo Serviços de Acolhimento, CT, 

VIJ, SEMASC 

SEMASC 

1.4 Garantir que os dados do 

Cadastro de Adoção sejam 

sistematicamente apropriados 
pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, Conselho 
Municipal da Assistência Social - 

CMAS, CT e Gestor da Política 

de As. Social, visando a 
elaboração de Políticas Públicas, 

com o objetivo de reduzir o 

número de crianças e adolescentes 
acolhidos e, abreviar o tempo de 

acolhimento. 

Conhecimento sistematizado Curto Prazo SEMASC, CMDCA, CMAS, VIJ Vara da Infância e da Juventude 

- VIJ 

1.5 Realizar pesquisa acerca da 

convivência familiar e 
comunitária identificando os 

fatores de risco e de proteção 
envolvidos  

Pesquisa realizada, relatório 

concluído, dados socializados 
e discutidos 

Curto Prazo CT, VIJ, SEMASC SEMASC 

1.6 Realizar pesquisa sobre 

crianças e adolescentes em 

situação de rua. 

Pesquisa realizada, relatório 

concluído, dados socializados 

e discutidos 

Curto Prazo SEMASC, SEMED, CT SEMASC 
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2. Aprimorar e valorizar a 

comunicação entre os Sistemas 

de Informação sobre crianças, 

adolescentes e família, com 

ênfase no Apoio Sociofamiliar 

em todos os níveis de proteção. 

2.1 Garantir a apropriação dos 

dados produzidos no Cad’único 
pelos CRAS e CREAS visando 

qualificar a intervenção no 

território de abrangência, facilitar 
a busca ativa e proposição de 

ações fortalecimento de vínculos 

familiares. 

Dados apropriados e 

intervenções realizadas. 

Permanente SEMASC SEMASC 

2.2 Garantir a implantação e 
implementação em todos os 

equipamentos da rede 
socioassistencial do Sistema de 

Gestão informatizado da Política 

de Assistência Social, permitindo 
o planejamento, monitoramento e 

avaliação da política com base em 

dados produzidos nos serviços, 
além de garantir que este seja 

compartilhado com as demais 

políticas setoriais tornando 
possível realizar a referência e 

contrarreferênia 

Sistema implementado  Curto Prazo SEMASC, CMAS, CMDCA SEMASC 

2.3 Garantir a implementação e 

funcionamento do Sistema de 
Informação para Infância e 

Adolescência - SIPIA no 

Município, assegurando 
o seu uso pelos Conselhos 

Tutelares. 

SIPIA funcionando Curto Prazo SEMASC, CMAS, CMDCA, CT SEMASC, CT 

2.4 Consolidar e implementar o 

cadastro municipal de crianças e 
adolescentes sob medida de 

acolhimento Institucional, 

objetivando garantir a 
provisoriedade da medida 

Cadastro implementado Curto Prazo SEMASC, Serviços de 

Acolhimento, CT, VIJ, CMDCA, 
CMAS 

SEMASC 

2.5 Sistematizar os dados 

necessários ao monitoramento da 

adoção nacional em consonância 
com a Lei 12.010/2009. 

Dados sistematizados Curto Prazo SEMASC, CMAS, CMDCA, VIJ VIJ 

3. Mapeamento e análise das 

iniciativas de programas de 

acolhimento familiar e 

institucional e sua adequação a 

legislação vigente.  

3.1 Levantar e cadastrar 

instituições e as metodologias de 

iniciativas de apoio sócio familiar, 

proteção ao vinculo familiar e 

comunitário, Acolhimento 
Familiar, Acolhimento 

Institucional, República, ações de 

apoio à autonomia dos jovens e de 

Levantamento e cadastro 

realizados 

Curto Prazo SEMASC, CMDCA, CMASC, 

Serviços de acolhimento 

SEMASC 
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apoio à adoção no Município, 

visando a sua adequação legal. 

3.2 Criar indicadores de 

monitoramento e avaliação dos 

programas de acolhimento 
institucional e familiar. 

Indicadores de 

monitoramento e avaliação 

criados 

Curto Prazo SEMASC, CMDCA, CMASC, 

Serviços de acolhimento 

SEMASC, CMDCA, CMAS 

3.3 Construir fluxos do 

atendimento à criança e ao 

adolescente vítimas de violência 
doméstica. 

Fluxos construídos Curto Prazo  SEMASC, CMDCA, CMAS, CT SEMASC, CMDCA, CMAS, CT 
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6.2 Eixo 2 – Atendimento 

 

OBJETIVOS AÇÕES RESULTADOS CRONOGRAMA ATORES ENVOLVIDOS EXECUÇÃO 

1. Articulação, estruturação e 

integração entre as políticas 

públicas de atenção às crianças, 

aos adolescentes e às famílias 

considerando e respeitando as 

especificidades e diferentes 

características dentro do 

Município, garantindo, 

primordialmente, o direito à 

convivência familiar e 

comunitária. 

1.1 Promover a integração dos 
Conselhos Municipais (Direitos 

da Criança e do Adolescente, 

Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência, Saúde, Educação, 

Anti-Drogas, entre outros) para 

elaboração de estratégias de 
integração da rede de atendimento 

às famílias, conforme as 

peculiaridades locais, com 
prioridade para as famílias em 

situação de vulnerabilidade, com 

vínculos fragilizados ou rompidos 

Rede de atendimento às 
famílias integrada 

Curto Prazo/Permanente Secretarias Municipais, 
Conselhos Municipais 

Secretarias Municipais, 
CONSELHOS MUNICIPAIS 

1.2 Utilizar os indicadores e 

critérios estabelecidos nas 

políticas públicas e sociais para 
identificar as famílias em situação 

de vulnerabilidade a serem 

incluídas em Programas e 
serviços de Apoio Sócio-Familiar 

visando garantir o direito à 

convivência familiar e 
comunitária 

Famílias identificadas e 

incluídas nos programas e 

serviços 

Médio  Prazo/Permanente Secretarias Municipais, CMAS, 

CMDCA, VIJ 

Secretarias Municipais 

1.3 Estimular a ação integrada de 

Programas e serviços de Apoio 

Sócio-Familiar por meio de ações 
articuladas de prevenção à 

violência contra crianças e 

adolescentes em parceria com a 
família e a comunidade 

Programas articulados e 

integrados 

Médio  Prazo/Permanente Secretarias Municipais, CT, 

CMAS, CMDCA, MP, OAB 

Secretarias Municipais, CT, 

CMDCA 

1.4 Promover a integração 

operacional entre os Programas e 
Serviços de Apoio Sócio Familiar, 

de Acolhimento Familiar, 

Acolhimento Institucional, de 
Adoção e entre atores estratégicos 

do Sistema de Garantia de 

Direitos potencializando os 
recursos existentes. 

Integração operacional 

realizada 

Médio Prazo/Permanente SEMASC, CMDCA, CMAS, CT, 

E DEMAIS ATORES DO SGD 

SEMASC, SGD 
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1.5 Estabelecer fluxo e métodos 

de integração entre os serviços de 
proteção social básica e especial 

de média e alta complexidade 

visando o acompanhamento e 
inclusão das famílias das crianças 

e adolescentes acolhidos 

Fluxos e métodos 

estabelecidos e 
implementados 

Curto Prazo SEMASC SEMASC 

1.6 Promover a articulação e 

integração entre a política de 

assistência social com demais 

políticas setoriais visando atuar de 
forma integrada nas ações de 

fortalecimento de vínculos 

Secretarias articuladas e 

integradas 

Curto Prazo/Permanente Secretarias Municipais, CMDCA SEMASC 

2. Sistematizar e difundir 

metodologias participativas de 

trabalho com famílias e 

comunidades. 

 

2.1 Sistematizar e publicar acervo 
de metodologias e instrumentais 

de trabalho com famílias e 

comunidades na formação, 
manutenção, e fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários 

e de experiências exitosas de 
trabalho com famílias que tenham 

tido seus direitos violados e 

envolvidas em guarda ou adoção 
de crianças e de adolescentes, 

visando à qualificação no 

atendimento prestado. 

Acervo sistematizado, 
publicado, e disponibilizado  

Curto Prazo/Permanente Secretarias Municipais, entidades 
da sociedade civil, Instituições de 

Ensino Superior - IES 

Secretarias Municipais 

3. Ampliação da oferta de 

Serviços de Apoio Sócio-

Familiar em todos os níveis da 

Proteção Social do SUAS e 

demais políticas setoriais.  

3.1 Ampliar os programas e 

serviços de atendimento às 

crianças e adolescentes vítimas de 
violência e suas famílias no 

Município a partir da implantação 

e implementação dos CREAS 
distritais. 

Programas e serviços 

ampliados 

Curto Prazo SEMASC, CMDCA, CMAS SEMASC 

3.2 Ampliar e fortalecer os 

Programas de prevenção e 

tratamento das dependências 
químicas direcionadas ao 

atendimento de crianças e aos 

adolescentes e suas famílias. 

Programas ampliados e 

fortalecidos 

Longo Prazo  SMS e demais Secretarias 

Municipais, CMDCA, CMAS, 

CMS 

SMS e demais Secretarias 

Municipais 

3.3 Implantar e implementar 

atendimento qualificado às 

gestantes e às famílias que 

entregaram ou que estão em vias 

de entregar seus filhos para 

adoção, nas ações da Saúde, da 
Assistência Social e do SGD 

Atendimento implantado e 

implementado conforme a 

Lei 12.012/09 

Longo Prazo SEMASC, SMS, CMDCA, 

CMAS, CMS, SGD 

SEMASC, SMS, SGD 
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3.4 Elaborar e implementar ações 

especificas que assegurem o 
direito de crianças e adolescentes 

e suas famílias à convivência 

familiar e comunitária na política 
para população de rua. 

Ações elaboradas e 

implementadas 

Curto Prazo SEMEL, SEMASC, SMS, 

SEMED, CMDCA, CMASC 

SEMEL, SEMASC, SMS, 

SEMED, CMDCA, CMASC 

3.5 Incorporar nos programas e 

serviços de Apoio Sócio-Familiar, 

ações que garantam o direito a 

convivência familiar e 

comunitária de crianças e 
adolescentes com transtornos 

mentais e deficiências. 

Ações incorporadas Médio Prazo SEMEL, SEMASC, SMS, 

SEMED, CMDCA, CMASC 

SEMEL, SEMASC, SMS, 

SEMED, CMDCA, CMASC 

3.6 Implantar e ampliar os 
programas de inclusão produtiva 

da família enquanto estratégia 

para autonomia, visando o 
fortalecimento dos vínculos 

familiares. 

Programas implantados e 
ampliados 

Médio Prazo SEMASC, FUNDAT SEMASC, FUNDAT 

4. Empoderamento das famílias 

para melhor orientar e cuidar 

de seus filhos com mais acesso a 

informação, a esforços de 

reflexão, visando maior 

conscientização sobre os direitos 

de cidadania, o fortalecimento 

dos vínculos familiares e 

comunitários e a participação 

social. 

4.1 Desenvolver atividades nos 

equipamentos sociais integrantes 
das políticas setoriais (CRAS, 

CREAS, Unidades de Saúde da 

Família - USF, Escolas, etc.) para 
melhorar a potencialização da 

capacidade e dos recursos da 

família para o enfrentamento de 
desafios inerentes às diferentes 

etapas do ciclo de 

desenvolvimento familiar 

Atividades desenvolvidas Curto Prazo Secretarias Municipais Secretarias Municipais 

4.2 Estimular a criação e 

ampliação de projetos de oficinas 

culturais e artísticas na rede 
pública de educação básica, 

enquanto espaço de reflexão, 

fortalecendo a convivência 
familiar e comunitária 

Projetos criados e ampliados Médio Prazo SEMED, FUNCAJU SEMED, FUNCAJU 

5. Reordenar os serviços de 

Acolhimento Institucional. 

5.1 Proceder com a realização de 

audiências concentradas para 
revisão dos casos envolvendo 

crianças e adolescentes acolhidas 

Garantia de avaliação dos 

casos conforme Lei 8.069/90 
Art. 101, VII 

Permanente Secretarias Municipais, Serviços 

de Acolhimento, VIJ, MP, DP 

VIJ 

5.2 Assegurar financiamento para 
reordenamento e qualificação dos 

serviços de acolhimento 

institucional assim como elaborar 
e aprovar parâmetros de qualidade 

no atendimento. 

Financiamento assegurado; 
Parametros de qualidade 

elaborados e aprovados 

Curto Prazo SMASC, CMAS, CMDCA SEMASC, CMDCA, CMAS 
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5.3 Adequar os Programas de 

Acolhimento Institucional ao 
ECA, à LOAS , às diretrizes do 

Plano Nacional, Estadual e 

Municipal de Convivência 
Familiar e Comunitária, bem 

como a tipificação dos serviços 

socioassistenciais e Guia de 

Orientações Técnicas, 

monitorando seu funcionamento. 

Serviços adequados Curto Prazo SEMASC, CMAS, CMDCA, CT, 

VIJ, SERVIÇOS DE 
ACOLHIMENTO 

SEMASC, CMAS, CMDCA, 

SERVIÇOS DE 
ACOLHIMENTO 

5.4 Garantir que o Acolhimento 
Institucional de crianças e 

adolescentes aconteça, 

preferencialmente, em locais 
próximos à sua família ou 

comunidade de origem e estejam 

articulados com as diferentes 
políticas públicas e sociais e 

Conselhos Tutelares. 

Crianças e adolescentes 
acolhidas em locais próximos 

à sua família e contexto 

comunitário 

Curto Prazo SEMASC, CMAS, CMDCA, CT, 
VIJ 

SEMASC, VIJ, CT 

5.5 Implementar ações com vistas 
à reintegração familiar de crianças 

e adolescentes em Serviços de 

Acolhimento Institucional  

Ações implementadas Permanente Serviços de Acolhimento, 
SEMASC, Secretarias 

Municipais, VIJ, CT, CMDCA, 

CMAS 

Serviços de Acolhimento, 
SEMASC, Secretarias 

Municipais, VIJ, CT 

5.6 Implantar e implementar o 
serviço de acolhimento 

institucional na modalidade “Casa 

Lar” 

Serviço implementado Curto Prazo Serviços de Acolhimento, 
SEMASC, Fundação Renascer, 

VIJ, CT, CMDCA, CMAS 

SEMASC 

6. Ampliar os mecanismos de 

garantia e defesa dos vínculos 

comunitários nos serviços de 

acolhimento institucional 

6.1 Contemplar no Projeto 

Político Pedagógico dos Serviços 
de Acolhimento Institucional 

ações que garantam a integração 

das crianças e adolescentes 
acolhidos com a comunidade 

Ações implementadas Curto Prazo Serviços de Acolhimento, 

SEMASC, CMDCA, CMAS, CT, 
VIJ 

Serviços de Acolhimento, 

SEMASC 

7. Implantação, ampliação e 

implementação de Programas e 

serviços de preparação de 

adolescentes e jovens, em 

Acolhimento Institucional, para 

a autonomia. 

7.1 Elaborar e aprovar parâmetros 

de atendimento para programas de 

preparação de adolescentes e 
jovens para a autonomia, 

incluindo ações de apoio e 

incentivo à profissionalização e 
encaminhamento ao primeiro 

emprego. 

Parâmetros elaborados e 

aprovados e ações 

implementadas 

Médio Prazo SEMASC, FUNDAT, CMAS, 

CMDCA, CT, VIJ 

SEMASC, FUNDAT 

7.2 Implantar e implementar 
Repúblicas para jovens egressos 

de Acolhimento Institucional. 

Serviço implantado e 
implementado  

Médio Prazo SEMASC, CMAS, CMDCA, CT, 
VIJ 

SEMASC, CMAS, CMDCA 
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7.3 Criar e ampliar programas e 

serviços de preparação de 
adolescentes e jovens para a 

autonomia, assegurando 

financiamento para a sua 
execução nas duas esferas do 

governo, bem como monitorar e 

avaliar os programas adequando-

os ao ECA, à LOAS e, às 

diretrizes do Plano Nacional, 

Estadual e Municipal de 
convivência familiar e 

comunitária . 

Programas criados e 

ampliados; financiamento 
assegurado 

Médio Prazo SEMASC, FUNDAT, SEMED, 

SMS, CMDCA, CMAS, 
Empresas da rede privada 

SEMASC, SEMED, SMS, 

FUNDAT,  

7.4 Instrumentalizar o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, o Conselho 

Municipal de Assistência Social, 
Conselho de Pessoas com 

Deficiência - CMPCD e demais 

conselhos municipais para 
regulamentação dos Programas e 

serviços 

Serviços instrumentalizados e 
regulamentados 

Médio Prazo CMDCA, CMAS, CONSELHOS 
MUNICIPAIS, CMPCD 

CMDCA, CMAS, CONSELHOS 
MUNICIPAIS, CMPCD 

8. Implementar Serviço de 

Acolhimento Familiar 

8.1 Implementar e implementar 
programa de famílias acolhedoras 

Programa implementado Curto Prazo  SEMASC, CMAS, CMDCA, CT, 
VIJ 

SEMASC, CMAS, CMDCA 

8.2 Assegurar o financiamento do 

Serviço. 

Financiamento assegurado Curto Prazo  SEMASC, CMAS, CMDCA SEMASC, CMAS, CMDCA 

8.3 Estabelecer parâmetros para o 

Programa de Famílias 
Acolhedoras 

 

Parâmetros estabelecidos Curto Prazo SEMASC, CMAS, CMDCA, 

VIJ, CT 

SEMASC, CMAS, CMDCA 

8.4 Monitorar e avaliar o serviço 
de acolhimento familiar 

adequando-o à legislação em 

vigor, as diretrizes deste Plano e 
os parâmetros estabelecidos para 

o atendimento 

Serviço monitorado e 
avaliado 

Curto Prazo/Permanente SEMASC, CMAS, CMDCA SEMASC, CMAS, CMDCA 

9. Assegurar o atendimento de 

qualidade na execução das 

medidas socioeducativas em 

meio aberto (liberdade assistida, 

semi-liberdade e prestação de 

serviços à comunidade), de 

acordo com as diretrizes 

nacional e municipal 

estabelecidas pelo Sistema 

Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE. 

9.1 Construir retaguarda de 

atendimento dos adolescentes em 
conflito com a lei e egressos da 

internação, visando envolver a 

comunidade e oferecendo-lhes 

alternativas concretas para a 

construção de um novo projeto de 

vida, baseado em valores como a 
cidadania, a ética, o respeito, a 

honestidade e a solidariedade. 

Retaguarda de Atendimento 

construída 

Curto Prazo SEMASC, Secretarias 

Municipais, VIJ, CT, CMAS, 
CMDCA, sociedade civil  

SECRETARIAS MUNICIPAIS 
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10. Aprimorar e consolidar os 

procedimentos de adoção 

nacional e internacional de 

crianças e adolescentes 

10.1 Capacitar o corpo técnico 

que atua na Vara da Infância e 
Juventude, nos serviços de saúde, 

nos Serviços de Acolhimento 

Institucional e Acolhimento 
Familiar, os conselheiros tutelares 

sobre adoção nacional e 

internacional, com base no ECA, 

na Lei 12.010/2009 e na 

Convenção de Haia. 

Aprimoramento do 

conhecimento do corpo 
técnico e conselheiros 

tutelares 

Curto Prazo/permanente SEMASC, Serviços de 

Acolhimento, Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS, CT, 

VIJ 

SEMASC, Secretaria Municipal 

de Saúde - SMS, VIJ 

10.2 Estimular, em parceria com a 
Vara da Infância e Juventude, a 

busca ativa de pais para crianças e 

adolescentes cujos recursos de 
manutenção na família de origem 

foram esgotados, sobretudo, para 

aqueles que por motivos diversos 
têm sido preteridos pelos 

adotantes, priorizando-se a 

adoção nacional. 

Diminuição do tempo médio 
de espera do cadastro de 

postulantes e adotáveis 

Curto prazo/permanente SEMASC, Serviços de 
Acolhimento, CMAS, CMDCA, 

VIJ, CT 

SEMASC, VIJ, CT 

10.3 Estimular a criação de 

Grupos de Apoio à Adoção, 

objetivando a preparação dos 
pretendentes a adoção nacional. 

Implementação de Grupos de 

Apoio à Adoção 

Curto Prazo SEMASC, VIJ, CT, CMDCA, 

CMAS, Serviços de Acolhimento 

VIJ 

10.4 Implementar ações que 

visem a Preparação e 

acompanhamento das crianças e 
dos adolescentes adotáveis para o 

processo de adoção 

Ações implementadas Curto Prazo SEMASC, VIJ, CMDCA, 

CMAS, Serviços de Acolhimento 

VIJ, SEMASC, Serviços de 

Acolhimento 

10.5Assegurar que os 
procedimentos referentes à 

adoção nacional e internacional 

estejam em consonância com a 
Lei 12.010/2009 

Procedimentos de adoção 
dentro das normativas 

vigentes 

Curto prazo SMASC, Serviços de 
acolhimento, VIJ, CMAS, 

CMDCA.  

CMDCA, VIJ  

10.6  Implementar ações que 

visem a Preparação e 

acompanhamento das famílias 
adotivas nos períodos de pré-

adoção, visando o repasse de 
tecnologias sociais e orientação 

jurídica. 

Ações implementadas Curto Prazo SEMASC, VIJ, CMDCA, 

CMAS, Serviços de Acolhimento 

VIJ, SEMASC, Serviços de 

Acolhimento 
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11. Promover a Formação 

continuada dos operadores do 

Sistema de Garantia de Direitos 

e da rede de proteção para a 

promoção do direito à 

convivência familiar e 

comunitária no Município de 

acordo com a legislação vigente 

e as diretrizes deste Plano. 

 

11.1 Promover formação 

continuada para os profissionais 
que atuam nos serviços de apoio 

sócio-familiar; nos serviços de 

acolhimento institucional e 
familiar; de preparação de 

adolescentes e jovens para a 

autonomia, incluindo os egressos 

de medida de acolhimento; e 

adoção, visando a adequação e 

potencialização de suas práticas 
aos princípios da LOAS, do ECA, 

deste Plano e do Guia de 
Orientações Técnicas.  

Formação continuada 

realizada 

Permanente SEMASC, Serviços de 

Acolhimento, CMDCA, CMAS 

SEMASC 

11.2 Promover formação 

continuada para os profissionais 

de Segurança Pública e 
patrimonial, Conselheiros 

Tutelares e demais atores do SGD 

com ênfase na garantia do direito 
à convivência familiar e 

comunitária   

Formação continuada 

realizada 

Permanente SEMASC, Secretaria de 

Segurança Pública - SSP, Guarda 

Municipal, CMDCA CMAS, CT, 
VIJ, empresas privadas de 

segurança. 

SEMASC, SSP, Guarda Municpal 

11.3 Articular com a SEMED a 
realização de capacitações para 

toda a comunidade escolar 

Municipal  relativas aos direitos 
das crianças e adolescentes, apoio 

sócio-familiar e SGD.  

Articulação realizada Permanente SEMED, CMAS, CMDCA, 
SEMASC 

SEMED, CMDCA 

11.4 Promover a formação 
continuada de profissionais que 

integram a rede de proteção social 

básica e especial de média e alta 
complexidade da SEMASC no 

que tange ao fluxo de atendimento 
e nas ações de apoio sócio-

familiar de forma a garantir o 

direito à convivência familiar e 
comunitária 

formação continuada 
realizada 

Permanente SEMASC, CMDCA, CMAS SEMASC 

11.5 Incluir o tema “Direitos da 

Criança e do adolescente” nas 

capacitações dos profissionais de 
saúde, esporte e lazer, trabalho e 

geração de renda, e demais 

políticas setoriais  

Tema incluído Curto prazo Secretarias Municipais, CMDCA, 

Conselhos setoriais 

Secretarias Municipais, CMDCA 

11.4 Produzir e divulgar material 

de orientação e capacitação 

Material produzido e 

divulgado  

Curto prazo/ Permanente SEMASC, CMAS, CMDCA SEMASC, CMAS 
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12. Implementar ações de 

identificação e localização de 

crianças e adolescentes 

desaparecidos e de pais e 

responsáveis. 

12.1 Incentivar a criação da rede 

Estadual de identificação e 
localização de crianças e 

adolescentes desaparecidos 

Efetiva contribuição Médio Prazo  Conselhos setoriais, secretarias 

municipais 

Conselhos setoriais, secretarias 

municipais 

1. 1 Realizar campanhas por meio 
da mídia de localização e 

identificação de crianças e 

adolescentes desaparecidos 

Campanhas educativas 
veiculadas na mídia  

Curto Prazo/ permanente SEMASC, Secretaria Municipal 
de Comunicação - SECOM, 

CMAS, CMDCA, SSP, Redes de 

Rádio e TV 

SEMASC, SECOM, SSP, 
CMDCA 

12.3  Realizar campanhas 
socioeducativas de forma a 

sensibilizar a comunidade à 

identificação responsável de 
pessoas desaparecidas 

Campanhas socioeducativas 
realizadas 

Curto Prazo SEMASC, SECOM, CMAS, 
CMDCA, SSP 

SEMASC, SECOM, SSP, 
CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

6.3 Eixo 3 – Marcos Normativos e Regulatórios 

 

OBJETIVOS AÇÕES RESULTADOS CRONOGRAMA ATORES ENVOLVIDOS EXECUÇÃO 

1. Aperfeiçoamento dos Marcos 

Normativos e Regulatórios para 

a efetivação da promoção, 

proteção e defesa do direito à 

convivência familiar e 

comunitária no âmbito SUAS e 

do SGD. 

1.1 Elaborar e aprovar parâmetros 
para programas, serviços e ações de 

Apoio Sócio Familiar, de 

Acolhimento Familiar e Acolhimento 
Institucional e Programas de 

preparação de adolescentes e jovens 

para a autonomia no âmbito do 
SUAS e SGD, na esfera municipal 

tendo como parâmetro as diretrizes e 

objetivos deste plano. 

Parâmetros elaborados e 
aprovados 

Curto Prazo SEMASC, CMDCA, CMAS, 
VIJ, Serviços de Acolhimento 

SEMASC, CMDCA, CMAS 

1.2 Elaborar e atualizar os projetos 

políticos-pedagógicos dos serviços de 

acolhimento de forma atender os 
princípios elencados no art. 92 do 

ECA, submetendo-os à aprovação no 

CMDCA 

Elaboração, atualização e 

aprovação dos projetos  

Curto Prazo SEMASC, CMDCA, CMAS, 

Serviços de Acolhimento 

SEMASC, CMDCA, 

1.3 Elaborar mecanismos de 
fiscalização para fazer cumprir 

parâmetros de qualidade no 

Acolhimento Institucional, previstos 
no ECA com alterações da Lei 

12.010/2009, Orientações Técnicas 

CONANDA/ CNAS e demais 
normativas existentes. 

Parâmetros de qualidade 
atendidos 

Curto Prazo  SEMASC, CMDCA, CMAS, 
VIJ, Serviços de Acolhimento e 

demais atores do SGD 

CMDCA, CMAS, VIJ 

2. Aprimoramento dos 

procedimentos de comunicação 

à autoridades competentes dos 

casos de violação de direitos de 

crianças e adolescentes nos 

estabelecimentos de educação 

básica e saúde conforme 

previsto no ECA. 

2.1 Regulamentar os mecanismos de 

notificação às autoridades 

competentes por parte dos dirigentes 

de estabelecimentos de educação 
básica e de Unidades de Saúde dos 

casos de violação de direitos 

envolvendo crianças e adolescentes. 

Instrumentais e fluxos de 

notificação regulamentados 

Curto Prazo SEMASC, SMS, SMED, 

CMDCA, CMAS, SSP, CMS, 

CME, CT 

CMDCA, MP, VIJ 

2.2Ampliar a responsabilidade legal 
dos direitos da educação básica e da 

saúde quanto à comunicação ao 

Conselho Tutelar nos casos de maus-
tratos e violação de direitos das 

crianças e adolescentes da rede 

educacional e nos serviços de saúde. 

Ampliação garantida Médio Prazo SEMASC, SMS, SMED, 
CMDCA, CMAS, CT 

CMDCA 



 80 

2.3 Tornar efetivo o protocolo de 

ações envolvendo a identificação e 
atendimento de crianças e 

adolescentes vítimas de violência.   

Efetivação do protocolo de 

ações 

Curto prazo SEMASC, SMS, SMED, 

CMDCA, CMAS, SSP, CT 

CMDCA 

3. Garantia de aplicação dos 

conceitos de provisoriedade e 

excepcionalidade dos Serviços 

de Acolhimento Institucional 

previstos no ECA e na Lei 

12.010/2009. 

3.1 Estabelecer mecanismos de 

fiscalização para os Serviços de 

Acolhimento Institucional, para que 
apliquem os conceitos de 

provisoriedade e excepcionalidade. 

Mecanismos de fiscalização 

estabelecidos 

Curto Prazo SEMASC, CMDCA, CMASC, 

CT, VIJ, CMDCA, CT, MP 

CMDCA, VIJ, Ministério 

Público - MP 

3.2 Elaborar e aprovar parâmetros 
para a aplicação da provisoriedade e 

excepcionalidade do acolhimento 

institucional e familiar. 

Parâmetros estabelecidos e 
aprovados. 

Curto Prazo SEMASC, CMDCA, CMASC, 
CT, VIJ 

SEMASC, CMDCA, CMASC, 
CT, VIJ 

3.3 Regulamentar e garantir a 
integração operacional de diversos 

atores do Sistema de Garantia de 

Direitos para agilização do 
atendimento de crianças e 

adolescentes em Serviços de 

Acolhimento Familiar e Institucional 
visando à rápida reintegração e/ou 

colocação na família substituta. 

Garantia do tempo médio 
nos termos da Lei 

12.010/2009 

Médio Prazo  SEMASC, CMDCA, CMASC, 
CT, VIJ 

SEMASC, CMDCA, CMASC, 
CT, VIJ 

4. Regulamentar os Serviços de 

Acolhimento Familiar 

4.1 Garantir a aprovação da Lei 

Municipal que dispõe sobre a criação 

do programa famílias acolhedoras. 

Lei aprovada Curto Prazo SEMASC, CAMARA DOS 

VEREADORES, CMDCA 

SEMASC, CMDCA, CAMARA 

DOS VEREADORES 

4.2 Estabelecer mecanismos de 
fiscalização sobre o programa 

famílias acolhedoras 

Mecanismos estabelecidos e 
fiscalização contínua 

PERMANENTE SEMASC, CMAS, VIJ, 
CMDCA, MP, CT 

CMAS, MP, CMDCA 

4.3 Estabelecer parâmetros para o 

programa famílias acolhedoras 

Parâmetros estabelecidos Curto Prazo  SEMASC, CMAS, CMDCA CMDCA, SEMASC, CMAS 

5. Aprimoramento dos 

instrumentos legais de proteção 

contra a suspensão ou 

destituição do poder familiar. 

5.1 Regulamentar a inserção de 
famílias em situação de 

vulnerabilidade e violação de direitos 

nos programas oficiais de auxílio, 
conforme determinação do parágrafo 

único do artigo 23 do ECA; 

Inserção regulamentada Médio Prazo CMDCA, CMAS, CT, MP, VIJ, 
POLÍTICAS SETORIAIS 

CMDCA, CMAS 
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5.2 Garantir a observância do artigo 

23 do ECA sob pena de nulidade do 
pedido de destituição e/ou de 

suspensão dos direitos do poder 

familiar, bem como responsabilidade 
individual dos operadores do direito 

envolvidos. 

Garantias legais processuais 

efetivadas 

Médio Prazo CMDCA, CMAS, CT, MP, VIJ, 

POLÍTICAS SETORIAIS 

CMDCA, CMAS 

6. Garantir a aplicação da 

legislação vigente no tocante à 

adoção, tornando eficaz sua 

aplicação. 

6.1 Incentivar que o registro de 

nascimento seja feito no período em 
que a criança estiver na maternidade 

e gratuitamente, ampliando a 

aplicação do artigo 10 do ECA  
montando uma extensão do cartório 

nas maternidades. 

Registro de nascimento 

garantido ainda na 
maternidade reduzindo o nº 

de crianças sem registro de 

nascimento 

Médio Prazo SMS, SERVIÇOS DE SAÚDE E 

CARTÓRIOS DE REGISTRO 
CIVIL, CMDCA, CT 

CMDCA 

7. Garantir a equidade de 

direitos e inclusão da 

diversidade nos serviços de 

acolhimento institucional e 

familiar, programas de 

emancipação para adolescentes 

e jovens; e adoção 

7.1 Estabelecer parâmetros que 

assegurem a igualdade de direitos e 
inclusão da diversidade no 

atendimento de crianças e 

adolescentes 

Parâmetros estabelecidos Médio Prazo SEMASC, Serviços de 

acolhimento, CT, VIJ, CMDCA, 
CMAS 

CMDCA, CMAS 
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6.4 Eixo 4 – Mobilização, Articulação e Participação 

 

 

OBJETIVOS AÇÕES RESULTADOS CRONOGRAMA ATORES ENVOLVIDOS EXECUÇÃO 

1.Desenvolver e implementar 

estratégias de comunicação 

que mobilizem a sociedade e 

contribuam na qualificação 

da mídia para o tema do 

direito à convivência familiar 

e comunitária  

1. 1 Realizar campanhas educativas difundindo por 

meio da mídia, questões sobre o direito das crianças 

e adolescentes, em especial o direito à convivência 
familiar e comunitária, bem como mobilizar a 

sociedade para a prevenção da violação de direitos 

de crianças e adolescentes e para o apoio dos 
Programas e Serviços de Apoio Sócio-Familiar, 

Acolhimento Familiar e Acolhimento Institucional 

Campanhas educativas 

veiculadas na mídia  

Curto Prazo SEMASC, SECOM, demais 

Secretarias Municipais, 

CMAS, CMDCA, Serviços 
de Acolhimento, VIJ, Redes 

de Rádio e Televisão – TV, 

MP, IES, CT, OAB 

SEMASC, SECOM, 

CMDCA 

1.2 Mobilizar as famílias com experiência em 
adoção para a socialização, criação e fortalecimento 

de grupos de estudo e apoio à adoção, preparação e 

apoio de futuros adotantes, discussão e divulgação 

do tema na sociedade e incentivo às adoções 

daquelas crianças e adolescentes que, por motivos 

diversos, têm sido preteridos pelos adotantes 
(crianças maiores e adolescentes, afrodescendentes e 

pertencentes a minorias étnicas, com deficiência, 

com transtornos mentais e outros agravos, com 
necessidades específicas 

Formação de grupos de 
socialização, estudo, apoio 

e preparação a futuros 

adotantes 

Curto Prazo SEMASC, VIJ, CMAS, 
CMDCA, IES 

SEMASC, CMDCA, VIJ 

1.3 Mobilizar os profissionais da mídia para o 

desenvolvimento de uma ética no trato de questões 
da criança e do adolescente e suas famílias, bem 

como adequar as terminologias utilizadas com o que 

preconiza o ECA e Lei complementar.  

Mobilização realizada  Curto Prazo SEMASC, SECOM, CMAS, 

CMDCA, VIJ, Mídias, IES  
SEMASC, SECOM, 

CMDCA 

1.4 Mobilizar a sociedade para adoção de crianças e 

adolescentes, cujos recursos de manutenção dos 

vínculos com a família de origem foram esgotados, 
com ênfase nas adoções de crianças maiores e 

adolescentes, afrodescendentes ou pertencentes a 

minorias étnicas, com deficiências, necessidades 
específicas de saúde, grupo de irmãos e outros 

Campanhas de incentivo à 

adoção realizadas. 
Curto Prazo/ Permanente  SEMASC, SECOM, CMAS, 

CMDCA, Serviços de 

Acolhimento, VIJ, Redes de 
Rádio e TV e Mídias Digitais, 

MP 

SEMASC, SECOM, 

CMDCA 

2. Articular e integrar os 

programas e ações 

governamentais no âmbito 

municipal, considerando este 

Plano  

2.1 Construir comissão, com a tarefa de articular os 
serviços, programas e ações desenvolvidos nos 

âmbitos dos Direitos Humanos, Saúde, Assistência 

Social, Educação, Esporte e Lazer, Cultura, 
Trabalho e Emprego, Defesa Social, entre outros, 

que tem interface com o direito à convivência 

familiar e comunitária de crianças e adolescentes. 

Comissão constituída; 
serviços, programas e e 

ações articulados. 

Permanente  Secretarias Municipais, 
CMDCA, CMAS, Serviços 

de Acolhimento, SGD, OAB, 

MP 

CMDCA, CMAS 
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2.2 Articular a inclusão de diretrizes nos programas 

Municipais de Habitação que priorizem a inserção 
nestes das famílias com crianças e adolescentes que 

vivenciem situação de  risco e/ou que tenham tido os 

vínculos familiares rompidos.  

Articulação entre os atores 

envolvidos realizada 
Médio Prazo SEMASC, CMAS, CMDCA SEMASC 

2.3 Articular os serviços de saúde para mobilizar os 

profissionais da atenção básica, além dos CAPS, das 

Unidades de Pronto Atendimento/ Urgência no 

processo de identificação de famílias com crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade e/ou 

risco social 

Articulação entre os 

serviços estabelecida  
Curto Prazo SEMASC, SMS, CMAS, 

CMDCA, CT 
SMS 

2.4 Articular com a Fundação de Cultura e Arte de 
Aracaju - FUNCAJU, SEMASC, Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer - SEMELe SEMED a 
implementação de serviços e programas 

socioculturais, esportivos e de lazer voltados para 

crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco social  

Articulação estabelecida, 
programas e serviços 

implementados 

Médio prazo SEMEL, FUNCAJU, 
SEMASC, SEMED, CMAS, 

CMDCA  

SMEL, SEMED, FUNCAJU, 
SEMASC 

2.5 Articular ações entre os CRAS e demais órgãos 

da rede socioassistencial da proteção social básica 

para a prevenção à violação de direitos de crianças e 
adolescentes, principalmente no que tange ao acesso 

aos serviços públicos 

Articulação realizada, e 

ações implementadas 
Curto prazo SEMASC, demais secretarias, 

CMDCA, CMAS 
SEMASC 

2.6 Assegurar junto à SEMED a ampliação do 
acesso aos serviços de educação infantil de 0 a 5 

anos, para as famílias demandantes, de modo a 

assegurar o apoio sócio-familiar no tocante ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários 

Acesso garantido Longo Prazo  SEMED, CMDCA, CMAS, 
CME 

SEMED 

2.7 Articular junto à SEMED que sejam priorizadas 

as inserções de crianças e adolescentes na rede de 

ensino que tiveram seus vínculos familiares e 

comunitários rompidos 

Articulação realizada Curto prazo SEMED, CMAS, CMDCA, 

CT, SEMASC, Serviços de 

acolhimento, CME 

SEMED 

2.8 Articular com a SEMED a ampliação e 
implementação de projetos e programas de apoio 

pedagógico e socioeducativo a crianças, 

adolescentes e suas famílias em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco social 

Articulação realizada. 
Projetos e programas 

implementados 

Médio Prazo  SEMED, SEMASC, 
CMDCA, CMAS, CME 

SEMED 

2.9 Articular com a FUNDAT e a SEMASC o 

desenvolvimento de iniciativas de apoio à 

profissionalização e inserção de adolescentes no 
mercado de trabalho conforme o ECA 

Articulação realizada Médio Prazo SEMASC, FUNDAT, 

CMAS, CMDCA 
SEMASC, FUNDAT 

2.10 Articular a Secretaria Municipal de 

Administração - SEMAD e demais Secretarias 
Municipais, autarquias, e órgãos da justiça para a 

inclusão do Tema “Direitos da Criança e do 

adolescente” nos conteúdos programáticos de 
Concursos e seleções públicas    

Articulação realizada e 

temática incluída 
Médio Prazo Secretarias Municipais, 

órgãos da justiça, autarquias, 
CMDCA, CMAS 

CMDCA 
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2.11 Articular junto a SMS o desenvolvimento de 

ações que incluam no pré-natal e nos primeiros anos 
de vida da criança,orientações sobre os direitos  

garantidos no ECA da criança e da mãe de forma a 

envolver a família e visando o fortalecimento dos 
vínculos familiares e a prevenção do abandono e da 

negligência  

Articulação estabelecida e 

ações implementadas 
Médio Prazo SMS, demais secretarias 

municipais, VIJ, CMDCA 
SMS 

 2.12 Articular e Fomentar junto à Secretaria 

Municipal de Saúde e demais órgãos municipais, a 

implementação de ações de prevenção e tratamento 

de uso e abuso de drogas direcionados ao 
atendimento de crianças e adolescentes visando o 

fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

Articulação estabelecida e 

leitos garantidos 
Longo Prazo SMS, demais secretarias 

municipais, VIJ, CMDCA 
SMS 

2.13 Articular junto à SMS a ampliação da rede de 
assistência à saúde mental de crianças e 

adolescentes de forma que atenda aos demandantes 

Articulação e ampliação 
efetivada 

Longo prazo SMS, CMDCA, CMS SMS 

2.13 Articular junto à SMS a garantia de leitos 
hospitalares para o tratamento e desintoxicação de 

crianças e adolescentes em uso de  Substâncias 

Psicoativas – SPA 

Articulação estabelecida e 
ações implementadas 

Médio Prazo SMS, CMDCA, CMS SMS 

3. Mobilizar e articular o 

CMDCA E CMAS para a 

implementação deste plano 

3.1 Assegurar ações conjuntas entre Conselhos 

Tutelares, CMDCA, CMAS, incluindo a elaboração 

de estratégias de formação continuada para os 
conselheiros, para 

implantação,implementação,monitoramento e 

avaliação deste Plano 

Conselhos atuando 

conjuntamente na 

implementação, 
monitoramento e avaliação 

deste Plano 

Permanente SEMASC, CMDCA, CMAS, 

CT 
CMDCA, CMAS, CT 

3.2 Incluir o tema do direito à convivência familiar e 
comunitária nas agendas dos diferentes conselhos 

setoriais e conselhos tutelares 

Tema incluído nas 
agendas dos conselhos 

Curto prazo/permanente CMAS, CMDCA, SEMASC, 
CT 

CMDCA 

3.3 Efetivar o registro e a inscrição de todas as 

entidades de atendimento nos Conselhos Municipais 

de Direitos e de Assistência Social, em consonância 
com as diretrizes deste Plano e com as normativas 

da Assistência Social e resoluções dos conselhos 

setoriais.  

Maior número de 

entidades legalmente 

habilitadas e capacitadas 
ao atendimento 

Curto prazo  SEMASC, CMDCA, CMAS CMDCA, CMAS 

4. Mobilizar junto às 

instituições de ensino 

Superior visando a formação 

de recursos humanos 

especializados no 

atendimento de crianças e 

adolescentes e suas famílias 

com foco no fortalecimento 

dos vínculos 

4.1 Articular ações junto às IES de incentivo à 

pesquisa, extensão e intervenção que visem a 

investigação e promoção dos direitos de crianças e 
adolescentes à convivência familiar e comunitária 

Articulação realizada e 

ações implementadas 
Médio Prazo/ permanente SEMASC, CMAS, CMDCA, 

IES 
SEMASC, IES 
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5. Mobilização e articulação 

de diferentes atores do 

Sistema de Garantia de 

Direitos e da Proteção Social, 

para o fortalecimento da 

família, a garantia de 

provisoriedade e 

excepcionalidade do 

Acolhimento Institucional e a 

divulgação de alternativas à 

institucionalização 

5.1 Inclusão da temática do direito à convivência 

familiar e comunitária de forma permanente em: 
Seminários de Assistência social, saúde, educação, e 

de direitos da criança e do adolescente; 

Conferências das políticas públicas setoriais e do 
campo do direito; Encontros de promotores, juízes, 

defensores públicos, e núcleos técnicos das Varas; 

Encontros dos demais atores do SGD; Reuniões de 

entidades governamentais e não-governamentais. 

Temática incluída Permanente Secretarias Municipais, 

Conselhos Municipais 
setoriais, Conselhos 

Municipais de Direitos, 

Tribunal de justiça, VIJ, MP, 
DP, CT, OAB   

CMDCA, CMAS 

5.2 Promover reuniões conjuntas entre os Serviços 

de Acolhimento, Serviços de Proteção social básica 
e especial de média complexidade, conselho tutelar 

e núcleo técnico da VIJ e CIJ, de forma a garantir a 

provisoriedade das medidas protetivas de 
acolhimento.  

Reuniões conjuntas 

efetivadas 

Curto prazo/permanente SEMASC, Serviços de 

Acolhimento, NUTEC, CIJ, 
CT, CMDCA, CMAS 

SEMASC, CMDCA 

5.3 Garantir o monitoramento por meio da 
Sociedade Civil Organizada, dos Centros de Defesa, 

dos parlamentares, da Defensoria Pública - DP, da 

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, do MP, dos 

Conselhos profissionais, setoriais e de direitos, do 

efetivo cumprimento da Lei nos Programas de 

Apoio Sócio-Familiar de Acolhimento Institucional, 
de famílias Acolhedoras, de promoção da autonomia 

para jovens, de Adoção e outros como objetivos 

afins 

Monitoramento garantido Permanente Secretarias Municipais, 
Conselhos municipais 

setoriais e de direitos, 

conselhos profissionais, MP, 

DP, Poder Legislativo, OAB, 

Centro de Defesa de Direitos, 

sociedade civil 

CMDCA, CMAS 

6. Ampliação e 

fortalecimento da 

participação da sociedade 

civil organizada na defesa 

dos direitos da criança e do 

adolescente e no controle 

social da garantia do direito 

à convivência familiar e 

comunitária. 

6.1 Estimular e apoiar a participação da família e de 

indivíduos em espaços comunitários, nos Conselhos 

Setoriais e nos Fóruns Públicos voltados para a 
defesa e garantia dos direitos da criança e a do 

adolescente. 

 

Participação e controle 

social ampliados 

Curto Prazo/ permanente  Conselhos municipais 

setoriais e de direitos, 

sociedade civil, secretarias 
municipais  

CMDCA, CMAS 

7. Garantia de recursos 

financeiros e orçamentários 

para a implementação deste 

Plano 

7.1 Incluir as ações deste Plano Municipal no Plano 

Plurianual - PPAG e Na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e na Lei orçamentária Anual LOA 
respeitando os prazos de efetivação das ações 

propostas neste Plano.  

Continuidade do Plano e 

garantia de orçamento  

Permanente CMAS, CMDCA, Secretarias 

Muncipais 

Secretarias Municipais 

7.2 Deliberar sobre a aplicação de percentual do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente no incentivo às ações referentes aos 

serviços de acolhimento conforme art. 260 parágrafo 

1º e 2º do ECA 

Aplicação garantida Permanente  CMDCA, CMAS, SEMASC CMDCA, CMAS 

7.3 Promover campanhas socioeducativas para que 

pessoas física e jurídica destinem recursos a serem 

deduzidos no imposto de renda para o Fundo da 
Infância, visando o financiamento de serviços, 

Campanhas realizadas Permanente Secretarias Municipais, 

CMDCA, CMAS 

CMDCA 
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programas e ações contempladas neste Plano 

7.4 Garantir recursos para a sistematização de 

estudos existentes, realização de pesquisas, 

implantação e alimentação contínua de banco de 
dados 

Recurso garantido, 

pesquisas, estudos e 

banco de dados 

implementados e 

atualizados 

Médio prazo/ permanente SEMASC, CMAS, CMDCA CMDCA, CMAS 

7.5 Assegurar financiamento para implantação, 
implementação do serviço de acolhimento familiar 

em família acolhedora 

Financiamento 

assegurado; serviço 

implantado e 

implementado. 

Curto prazo  SEMASC, CMDCA, CMAS SEMASC, CMDCA,CMAS 

7.6 Garantir recurso para ações de formação 
continuada de profissionais que atuam em serviços 

de proteção social básica e especial de média e alta 

complexidade, incluindo apoio soicofamiliar, 
serviços de acolhimento familiar e institucional, 

repúblicas, ações de apoio a autonomia de 

adolescentes e jovens, iniciativas de proteção aos 

vínculos comunitários e de apoio à adoção, no 

âmbito do SUAS e do SGD, em consonância com as 

diretrizes deste Plano 

Recurso garantido Permanente SEMASC, CMDCA, CMAS SEMASC, CMDCA,CMAS 

7.6 Assegurar financiamento para o reordenamento 

e qualificação dos serviços de acolhimento 

institucional, incluindo convênio com entidades não 
governamentais.  

Financiamento 

assegurado; 

reordenamento e 

ampliação efetivados 

Curto prazo  SEMASC, CMDCA, CMAS SEMASC, CMDCA,CMAS 
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