
PLANOS DE AÇÃO DOS PROJETOS DO CAOP DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  

Nível Estratégico: PLANO ESTRATÉGICO DO MPMA 2021 – MAPA ESTRATÉGICO 
Nível Tático: Plano Tático do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude – CAOp-IJ

Nível Operacional: Planos de Ação dos Projetos do CAOp-IJ

PLANO DE AÇÃO DO PROJETO Nº 02 do CAOp da Infância e Juventude

Objetivo Estratégico:
Intensificar as ações de proteção integral e prioritária da criança e do adolescente.

Objetivos de Contribuição:

Adotar ferramentas que auxiliem na efetivação da proteção integral e prioritária, conforme a legislação
vigente, em pontos sensíveis.

Projeto Nº 02: Ação Institucional Família Acolhedora

Descrição do Projeto (ementa, público alvo, patrocinador, gerente, riscos e fatores críticos):
Ementa: FAMÍLIA  ACOLHEDORA.  AÇÃO  INSTITUCIONAL.  FOMENTO  AO  ACOLHIMENTO  FAMILIAR  NO
MARANHÃO. REDUÇÃO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Público Alvo: Membros, servidores e gestores municipais.
Patrocinador: PGJ e CAOp/IJ.
Parcerias: SEDES, MDS, CEDCA e CONGEMAS.
Gestor: Gleudson Malheiros
Eixo/relatoria: Convivência Familiar.
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Riscos:  Baixa  adesão dos  membros/servidores;  ausência  de  parceria  para  realização  das  sensibilizações;
ausência de recursos humanos/materiais.
Fatores  críticos  de  sucesso  (são  premissas  para  o  êxito):  Alta  adesão  dos  gestores  municipais  na
implantação do acolhimento familiar e o engajamento de membros e servidores com o cronograma de atividades
da ação.

Objetivo ou Justificativa (por que o projeto é importante/necessário):  A ação institucional vem sendo
desenvolvida pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, através do CAOp/IJ, com todos os Promotores de
Justiça da Infância e da Juventude a fim de dar cumprimento à previsão do § 1º, do art. 31 c/c o art. 260, § 2º,
ambos do ECA, que instrumentalizam o acolhimento familiar como primeira alternativa após as tentativas de
fortalecimento  de vínculos  familiares  (ECA,  arts.  19  e  23),  afastamento  de abusador  (ECA,  art.  130),  ou,
colocação em família extensa (ECA, art. 25 e parágrafo único). Posto isso, destacamos a importância da atuação
de Vossa Excelência na divulgação entre os gestores sobreditos acerca do referido evento, visando garantir o
comando constitucional do art. 227, § 3º, VI e do § 1º do art. 34 do ECA, qual seja, o acolhimento familiar
(família acolhedora) em primazia em relação ao acolhimento institucional.

Valor estimado em R$ (quanto custará): -

Escopo  do  Produto/Entrega  (o  que  deverá  ser  entregue):  Atendimento  na  modalidade  acolhimento
familiar em todos os municípios maranhenses.

Resultados  Esperados:  Primazia  do  acolhimento  familiar  ao  acolhimento  institucional  de  crianças  e
adolescentes.

Indicadores (medidas de qualidade e quantidade): Somatório de municípios com programa de acolhimento
familiar criado, implantado e estruturado, dado a ser levantado pelo CAOp/IJ.

Metas  (qualitativas/quantitativas): Atingir  100%  dos  municípios  com  a  instituição  do  programa  de
acolhimento familiar

O que
Macroações

Quem
Responsável

Como 
(ações a realizar)

Quando Áreas de
InterfaceData inicial Data final

Deflagrar a ação institucional 
‘família acolhedora’

CAOp/IJ - Formatar a ação e 
construir o banco de 
documentos norteadores;
- Firmar parcerias para a 
sensibilização acerca do 

2016 2016 SEDES, CEDCA e
SEMCAS
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tema;
- Montar cronograma de 
ação, para guiar os 
membros que o 
aderirem;
- Realizar seminário de 
lançamento para a 
comunidade ministerial;

Sensibilização de gestores 
municipais

CAOp/IJ - Realização de 
seminários regionais 
voltados para prefeituras,
SEMAS e convidados 
eventuais: São Luís, 
Imperatriz e Timon;
- Replicar seminários 
regionais em outros 
polos.

2016 2021 SEDES, MDS, TJ 
e SEMCAS

Monitoramento CAOp/IJ - Levantamento e 
monitoramento 
permanente dos 
impactos;
- Apoio permanente ao 
desenvolvimento das 
atividades a partir das 
demandas das PJIJs;
- Elaboração das novas 
atividades.

2016 2021 SGD
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