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DECRETO MUNICIPAL Nº 029/2021  PMA - GAB                      
 
 

Dispõe sobre a determinação de cumprimento da 
decisão antecipatória de urgência incidental 
proferida nos autos do processo nº 0800251-
94.2020.8.14.0138 (em trâmite no fórum da 
Comarca de Anapu/PA), especificamente para 
implantação do serviço de acolhimento (familiar 
e institucional, este nas espécies de Abrigo 
Institucional e Casa-Lar), nos moldes das 
Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes, aprovada por 
Resolução Conjunta CNM/CMDCA e dá outras 
providências. 

 
 
 

  O Prefeito Municipal de Anapu, Estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
 

Considerando a necessidade de implantar o serviço de acolhimento de 
crianças e adolescentes no município de Anapu-PA, 

 
Considerando o teor da decisão proferida nos autos do processo nº 

0800251-94.2020.8.14.0138 (em trâmite no fórum da Comarca de Anapu/PA), 
 
 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º- Fica determinado o cumprimento da decisão antecipatória de urgência incidental 
proferida nos autos do processo nº 0800251-94.2020.8.14.0138 (em trâmite no fórum da 
Comarca de Anapu/PA), a fim de que: 
 
 

a) no prazo de 90 (noventa) dias, contados da intimação, promova, em seu 
respectivo território, a implantação da política de acolhimento (familiar e 
institucional) estruturando e ofertando serviços para atendimento de crianças e 
adolescentes que desses serviços necessitarem, este último (Acolhimento 
Institucional), nas modalidades de Abrigo Institucional E Casa-Lar, todos sob as 
Orientações Técnicas do CONANDA e do CNAS, às suas expensas, conforme 
detalhado na petição inicial; 
 
b) no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, adote todas as medidas 
administrativas, inclusive orçamentárias, necessárias à implantação do serviço 
de acolhimento (familiar e institucional, este nas espécies de Abrigo Institucional 
e Casa-Lar), nos moldes das Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento 
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para Crianças e Adolescentes, aprovadas por Resolução Conjunta 
CNA/CMDCA; 
 
c) no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, passe a promover, 
durante o período concedido no item anterior (ou até que se efetive 
integralmente a política de acolhimento no Município demandado, o que ocorrer 
primeiro), o acolhimento de todos infantes e adolescentes, que por ventura dele 
necessitem, preferencialmente em imóvel residencial urbano, a ser garantido 
com recursos do Orçamento Geral do Município de Anapú/PA, devendo, neste 
caso, assegurar o integral acompanhamento e atendimento dos acolhidos e das 
respectivas famílias de origem, por meio de equipe técnica exclusiva, composta, 
no mínimo, de psicólogo e assistente social, ainda que contratados em caráter 
excepcional e temporário, devendo tais profissionais elaborar um Projeto 
Político-Pedagógico para essa situação peculiar, além dos Planos Individuais de 
Atendimento (PIA’s); 
 
d) no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, adquira material 
educativo e de lazer para uso das crianças e adolescentes acolhidos, tais como 
jogos educativos, brinquedos, livros e revistas, para atendimento aos direitos à 
educação, cultura, esporte e lazer; 
 
e) no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, para as crianças e 
adolescentes que vierem a ser acolhidos e desacolhidos, garanta o 
acompanhamento da criança ou adolescente e sua família após o desligamento 
dos serviços de acolhimento, pelo prazo de, no mínimo, 06 (seis) meses 
consoante as diretrizes do documento Orientações Técnicas: serviços de 
acolhimento para crianças e adolescente; 
 
f) no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária 
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos moldes do que dispõe o artigo 
297 do Código de Processo Civil, do artigo 12 da Lei 7.347/1985 e do artigo 213 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, para as crianças e adolescentes que 
vierem a ser acolhidos, disponibilize os serviços médicos, educacionais e 
socioassistenciais existentes no município para atendimento prioritário das 
crianças e dos adolescentes acolhidos; 

 
g) no prazo 60 dias, contados da intimação, nos moldes do que dispõe o artigo 
297 do Código de Processo Civil, do artigo 12 da Lei 7.347/1985 e do artigo 213 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, designe uma ou mais equipes de 
referência na Secretaria Municipal de Assistência Social, preferencialmente com 
atuação na proteção especial, que se responsabilize(m) pelas seguintes 
atribuições: 
 
I. supervisão dos serviços de acolhimento, 
II. central de regulação de vagas, 
III. elaboração do estudo diagnóstico e do parecer técnico que fundamente a 
necessidade do afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar. 
 
h) no prazo de 60 dias, contados da intimação, submeta as equipes de 
referência do serviço de acolhimento (familiar e/ou institucional) à capacitação 
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específica para o desempenho da função, nos moldes da Política Nacional de 
Capacitação, preconizada na Norma Operacional Básica- RH/SUAS; 
 
i) no prazo de 90 dias, contados da intimação, elabore fluxogramas 
operacionais de atendimento, notadamente em relação à atuação do Conselho 
Tutelar e da rede socioassistencial no que concerne ao direito à convivência 
familiar e comunitária; 
 
 

Art. 2º - Fica determinado à Secretaria Municipal de Assistência Social e demais 
Secretarias e Departamentos do Municipio de Anapu que tome as providências cabíveis 
para cumprimento da decisão proferida nos autos do processo nº 0800251-
94.2020.8.14.0138 (em trâmite no fórum da Comarca de Anapu/PA).  
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor no dia 18 de fevereiro de 2021, retroagindo seus 
efeitos ao dia 22 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Anapu, em 18 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

 
AELTON FONSECA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 


		2021-02-18T17:35:30-0300
	AELTON FONSECA SILVA:64095169249




