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Serviço de Acolhimento em Família - SFA

▫ Conceito:

O SFA caracteriza-se pelo acolhimento de crianças e de

adolescentes, afastados das famílias de origem por decisão judicial

em razão da violação de seus direitos, em famílias previamente

selecionadas e capacitadas para assisti-los e protegê-los até que

possam retornar à família natural ou ser adotadas, ao destacar que

o encaminhamento para os serviços de acolhimento só pode ser

feito quando esgotados todos os recursos para que a criança ou

adolescente permaneça em sua família de origem ou extensa.



Atuação do Ministério Público da Paraíba

Implementação do Projeto “Família que Acolhe” do MP/PB

instaurado em dezenas de municípios da Paraíba, foi um passo

fundamental e incentivador do serviço da regionalização do

acolhimento familiar.

Fiscalização e monitoramento assíduo do Serviço de Acolhimento

Familiar, juntamente com a Secretária de Desenvolvimento

Humano do Estado da Paraíba, como forma de viabilizar as

melhores estratégias de efetividade de implementação,

considerando a mudança de paradigma.



Serviço de Acolhimento em Família

▫ Implementação do Serviço de Acolhimento Familiar no 

Estado da Paraíba vieram por meio da Lei Estadual nº 

11.038/2017 e do Decreto Estadual nº 41.887/21.

▫ Resolução da CIB nº 004 de 30 de junho de 2021 - dispõe 

sobre os termos para a implementação do Serviço de 

Acolhimento Familiar de forma regionalizada.

Art. 34, § 1º do ECA:

§ 1o A inclusão da criança

ou adolescente em

programas de acolhimento

familiar terá preferência a

seu acolhimento

institucional, observado, em

qualquer caso, o caráter

temporário e excepcional da

medida, nos termos desta

Lei.



Caracteristicas do Serviço

▫ Atendimento de Crianças e Adolescentes, de 0 a 18 anos incompletos

(Em casos excepcionais, podendo perdurar até os 21 anos incompletos).

▪ Afastados da família de origem, em razão de medida protetiva;

▪ Em famílias acolhedoras (previamente cadastradas e capacitadas

para o serviço).

▫ Processo de seleção das famílias e utilização do Banco de Dados fica

sob a responsabilidade do Governo do Estado, por meio da Secretária de

Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH).
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Caracteristicas do Serviço - DA FAMILIA

▫ Cada Família – receberá apenas UMA CRIANÇA (exceto se houver

grupo de irmãos);

▫ Período de permanência dependerá do Poder Judiciário, mas não se

prolongará em tempo superior à 18 meses, salvo comprovada necessidade

devidamente fundamentada.

▫ A equipe técnica do serviço fará acompanhamento e monitoramento do

acolhimento;

▫ A família acolhedora receberá a guarda provisória emitida pelo Poder

Judiciário, com todas as responsabilidades previstas no ECA.
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O serviço foi dividido em 14 Regiões Geoadministrativas (RGA):

(11 – Família Acolhedora / 03 – Casa-Lar)

Instalados, atualmente:

1ª RGA – Sede em João Pessoa (engloba 9 municípios)

2ª RGA – Sede em Guarabira (engloba 23 municípios)

3ª RGA – Sede em Esperança (engloba 38 municípios)

6ª RGA – Sede em Patos (engloba 21 municípios)

11ª RGA – Sede em Princesa Isabel (engloba 7 municípios)

12ª RGA – Sede em Itabaiana (engloba 16 municípios)

Atende à 172 municípios de porte I e II (aproximadamente 80% do estado).
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Características do Serviço – DA REGIONALIZAÇÃO



O serviço é implementado após aceite o município.

O Estado fornece a equipe técnica (que atenderá até 15 famílias) composta

por Psicólogo, Assistente Social, Pedagogo, Motorista e Assistente

Administrativo (que ficarão lotados nos polos)

As Famílias dos Municípios permanecerão em suas respectivas cidades, mas

sendo atendidas pelo Polo Regional e pelo Sistema de Garantia de Direitos da

cidade.
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Características do Serviço – DA REGIONALIZAÇÃO



É de responsabilidade do município integrante do serviço:

Recursos Humanos – designar profissional da Secretária de Assistência Social como

referência para a equipe do núcleo;

Infraestrutura – Disponibilizar transporte e meios de comunicação para as famílias de

origem e para o técnico do município, para o acompanhamento;

Trabalho Social – Realização de trabalho social com a família de origem e o usuário,

subsidiando o retorno saudável à família;

Articulação – entre a rede intra e intersetorial para atendimento e acompanhamento

dos usuários e suas famílias;

Ampliação de vagas – o município deverá complementar o numero de famílias

acolhedoras com subsídios, caso o do Estado não seja suficiente.

Captação de Famílias – trabalho junto à comunidade para captação de famílias para o

serviço
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Características do Serviço – DA REGIONALIZAÇÃO



"Não existem sonhos impossíveis para

aqueles que realmente acreditam que o

poder realizador reside no interior de

cada ser humano. Sempre que alguém

descobre esse poder, algo antes

considerado impossível se torna

realidade.”

Albert Einstein
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