
 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Camaçari – BA.                                 

 Instituído pela Lei Municipal nº. 216/91 e alterada pela Lei 859/2008. 
Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente                                                                                                               

 

 

 

 

ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 007/2018 

 
 

Dispõe sobre alterações realizadas na Resolução nº 007/2018 do 
Fluxo para Acolhimento Institucional, no município de 
Camaçari-BA. 

                                                        
 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE 
CAMAÇARI- BA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 216/91, alterada pela Lei 
Municipal nº. 859/2008, encaminhando deliberação da Reunião extraordinária realizada em 24 de outubro de 
2019, na qual, foram aprovadas alterações realizadas na Resolução nº 007/2018 do Fluxo para Acolhimento 
Institucional, no município de Camaçari – BA.  

CONSIDERANDO: 
 

 Que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA é Órgão consultivo, 
deliberativo e fiscalizador da política municipal da defesa, proteção e promoção dos direitos de criança e 
adolescentes em todos os níveis, conforme previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. 
 

 Que cabe definir tramitação, bem como atribuição de toda a rede de garantias de direitos das crianças e 
adolescentes, no processo de acolhimento no município de Camaçari. 
 

RESOLVE: 

             Art. 1º. Aprovar as alterações realizadas no Fluxo para Acolhimento Institucional, no município de 
Camaçari, em função de alterações na Lei nº 8.069/90 do Estatuto da Criança e Adolescente e de questões 
operacionais.  

Art. 2º.  Esta Resolução entra em vigor, na data de sua publicação. 

 

Camaçari, 24 de outubro de 2019. 

 

José Hilton Alves dos Santos 
Presidente do CMDCA/Camaçari-BA 
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1º - CT deve requisitar à equipe da GEALC informações a respeito do 
atendimento da família na rede socioassistencial e demais políticas públicas. 

2º -GEALC tem prazo de 30 dias para levantamento das informações e 
remessa ao CT; 

SIM NÃO 

SIM 

NÃO 

FLUXO PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

O CT deve avaliar: Todas as medidas de proteção foram 
adotadas e mesmo assim o acolhimento se faz necessário? 

O CT deve comunicar ao MPo entendimento 
pelo afastamento do convívio familiar, 
conforme art. 135, par. único. 

UAI 
 Recepciona criança encaminhada; 
 comunica à VIJ, MP, DPE; 
 encaminha a família à DPE e à rede socioassistencial; 
 encaminhar relatório ao SJ em 15 dias com as providências adotadas e informações 

coletadas;  

O Conselho Tutelar deverá diligenciar as 
providências necessárias. (Art. 136, ECA) 

VIJ 
Analisa pedido do MP e sentencia conforme seu entendimento. 
Nos casos de acolhimento, requisitará ao Órgão Gestor da 
Assistência Social a indicação do local para acolhimento, 
emitindo guia após indicação. 

VIJ 
Realizará audiências concentradas 
trimestralmente (fevereiro,maio,agosto e 
novembro), ouvindo o opinativo da equipe 
técnica da UAIe outros atores da rede (Art. 
19, § 1º). 

É possível e recomendável a 
reintegração em família de origem ou 

extensa? 

GEALC ficará responsável pelo 
monitoramento da inclusão e 
acompanhamento, contrareferenciando 
as informações à VIJ. 

Reintegração familiar com a 
consequente expedição da guia de 
desligamento. 

Inclusão da família em programas de 
orientação, apoio e acompanhamento 
temporários e outras providências, 
conforme art. 101, II ao VI. 

Manutenção da medida 
protetiva. Reavaliação no 
máximo a cada 3 meses (Art. 
19, § 1º). 

Inclusão da família em programas de 
orientação, apoio e acompanhamento 
temporários e outras providências, 
conforme art. 101, II ao VI. 

MP 
Após análise, deverá representar junto 
ao poder judiciário, conforme seu 
entendimento. 



SIM NÃO O CT deve acionar a GEALC do município e 
juntos avaliarem:Todas as medidas de proteção 
foram avaliadas e mesmo assim o acolhimento 

EMERGENCIAL se faz necessário? 

FLUXO DE ACOLHIMENTO PARA CASOS EMERGÊNCIAIS: 

 

  

 

 

 

 

 

Inclusão da família em programas de 
orientação, apoio e acompanhamento 
temporários e outras providências, 
conforme art. 101, II ao VI. 

Reintegração familiar mediante termo de 
responsabilidade com a consequente expedição 
da guia de desligamento (Art. 101, I, ECA). 

Inclusão da família em programas de 
orientação, apoio e acompanhamento 
temporários e outras providências, 
conforme art. 101, II ao VI. 

Inclusão da família em programas de 
orientação, apoio e acompanhamento 
temporários e outras providências, 
conforme art. 101, II ao VI. 

UAI 
 encaminha a família à DPE; 
 encaminha a família à rede socioassistencial; 
 encaminhar relatório ao SJ no prazo de 15 dias sobre as 

providências adotadas e informações coletadas;  
 construção do PIA em até 30 dias. 

GEALC ficará responsável pelo 
monitoramento da inclusão e 
acompanhamento, contrareferenciando 
as informações à VIJ. 

Manutenção da medida 
protetiva com reavaliação no 
máximo a cada 3 meses (Art. 19, 
§ 1º). 

Deve diligenciar 
para evitar o 
acolhimento! 

GEALCdeve acionar equipe do Serviço de 
Acolhimento Institucional informando o 
encaminhamento do caso para unidade. 

GEALC + CT + UAI 
Trabalharão em conjunto para verificar a 
manutenção da medida ou reintegração 
familiar. 

É possível e recomendável a 
reintegração em família de origem ou 

extensa? 

Serviço de Acolhimento recepciona a criança ou 
adolescente e comunica à Vara da Infância, 
MPE e DPE em até 24h. (Art. 93, ECA) 

SIM 

NÃO 


