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RECOMENDAÇÃO nº 005/2021 –12ª PmJMos 
 
 

 

Objeto: Tomar providências quanto à previsão 
insuficiente de recursos orçamentários na Lei 
Orçamentária Anual de 2022 de Mossoró para 
a implementação do Serviço de Famílias 
Acolhedoras, em desrespeito ao Plano 
Plurianual aprovado para 2022-2025, aos 
Princípios Constitucionais da Prioridade 
Absoluta e da Legalidade e ao Princípio 
Orçamentário da Sinceridade ou Exatidão. 

 

 
 

  O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por 

intermédio do 12º Promotor de Justiça da Comarca Mossoró, abaixo assinado, 

com atribuições na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, com base 

no art. 129, II e III, da Constituição Federal e no art. 201, VIII, c/c §5º, c, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), vem expedir a presente 

recomendação nos seguintes termos:  

 
Considerando que, após intervenção da Câmara de Vereadores 

de Mossoró, a partir de provocação do Ministério Público, por meio desta 

Promotoria de Justiça, foi inserido, aprovado e incorporado ao Plano Plurianual 

de Mossoró – Quadriênio 2022-2025 a Ação Orçamentária “Manutenção e 



 

 

ampliação dos programas de acolhimento em família”, que estipula o valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) por ano, perfazendo um total de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais) para o próximo quadriênio para o financiamento do serviço 

de acolhimento familiar em Mossoró: 

 
Plano Plurianual aprovado para 2022-2025  

– Gastos com Acolhimento Familiar 
 

 
 

 
Considerando, porém, que o projeto de Lei Orçamentária Anual 

(LOA) de 2022 encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara de Vereadores de 

Mossoró, reduziu, sem qualquer justificativa, a referida dotação inicial para a 

implementação do serviço de famílias acolhedoras no município, caindo dos R$ 



 

 

200.000,00 (duzentos mil reais) previstos no PPA para 2022 para o montante de 

R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) previstos para a LOA 2022: 

 

 

Lei Orçamentária Anual 2022  
– Gastos com Acolhimento Familiar 

 

 

 
 

 

Considerando que essa redução expressiva e injustificada da 

ação orçamentária leva ao subfinanciamento de uma política pública que tem 

como público-alvo crianças e adolescentes; 

 

Considerando, por outro lado, que, ainda no Plano Plurianual 

aprovado para Mossoró, o orçamento público para gastos não prioritários com 

“Divulgação e Publicidade dos Atos Governamentais” foi de R$ 2.180.954,00 

(dois milhões cento e oitenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais) no ano 

de 2022, sendo que, na proposta da Lei Orçamentária Anual de 2022 de 

Mossoró, esse gasto ainda foi elevado, sem o lastro orçamentário do PPA, para 



 

 

o valor de R$ 4.114.200,00 (quatro milhões cento e catorze mil duzentos e vinte 

reais) 

Plano Plurianual aprovado para 2022-2025  
– Gastos com Divulgação e Propaganda 

 

 
 

Lei Orçamentária Anual 2022  
– Gastos com Divulgação e Propaganda 

 



 

 

 
 

Considerando que o Plano Plurianual é um instrumento de 

gestão pública que indica as prioridades reais do Governo e permite a 

fiscalização do orçamento público pela população, nos termos da Constituição 

Federal: 

 
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada  

 

(Constituição Federal, art. 165, §1º) 

 

Considerando que, sendo o Plano Plurianual um instrumento de 

gestão pública que indica quais são as prioridades reais da Administração para 

os próximos quatro anos, as Leis Orçamentárias Anuais subsequentes devem 



 

 

guardar correspondência com o planejamento público consubstanciado no 

primeiro, nos termos da Constituição: 

 
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício 

financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano 

plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime 

de responsabilidade. 

 

(Constituição Federal, art. 167, §1º) 

 

 

Considerando que o gestor público, na eleição das prioridades 

de sua gestão deve atender precipuamente aos comandos constitucionais e 

legais a que está sujeito, sendo que, na Constituição Federal brasileira, a 

criança, o adolescente e o jovem receberam o direito à prioridade absoluta na 

garantia dos seus direitos: 

 
 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.  

 

(Grifos acrescidos)     

 

Considerando que, em termos práticos, a garantia de prioridade 
absoluta compreende, na forma do art. 4º, parágrafo único, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90): 

 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

 



 

 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.  

 
(Grifos acrescidos) 

 

Considerando que a Constituição e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente já estabeleceram, desde 1988 e 2009, respectivamente, o 

acolhimento familiar como prioridade para as crianças e adolescente para as 

quais seja necessário o afastamento provisório de sua família de origem, natural 

e extensa, de forma a se evitar que os pequenos venham a ser enviados para 

uma instituição de acolhimento, onde ficarão fora do contexto familiar: 

 
Constituição Federal: 
 

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes 

aspectos: 

 

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, 

incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, 

sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou 

abandonado. 

 

(§3º, VI, do art. 227, da Constituição Federal) 

 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 



 

 

Art. 34.  O poder público estimulará, por meio de assistência 

jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma 

de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio 

familiar.  

 

§ 1 o 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.  
(Grifos acrescidos) 

 

 

Considerando, ainda, que, não bastassem a Constituição 

Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria legislação municipal 

de Mossoró também criou, em 2015, o serviço de acolhimento familiar de 

crianças e adolescentes, sendo que, até hoje, a referida legislação ainda não 

implementada: 

 



 

 

 
 

 

Considerando, outrossim, que o Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Mossoró, em 2010, aprovou o Plano Municipal de 

Promoção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária, o qual, em seu “Eixo 2 – Atendimento”, previu, em um 

curto espaço de tempo – ou seja, ainda em 2010 –, a implementação do 

programa de família acolhedora: 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
Considerando, ainda, que, mais recentemente, no corrente ano 

de 2021, no mês de novembro, o Conselho Municipal de Assistência Social 

também deliberou pela necessidade de implementação do serviço de famílias 

acolhedoras em Mossoró, para sanar a lacuna no atendimento qualificado e 

adaptado às necessidades biopsíquicas das crianças e adolescentes 

mossoroenses a quem porventura venha a ser aplicada a medida de 

afastamento do lar de origem: 

 



 

 

 
 

Trecho final do ofício nº 026/2021 – CMAS/SEMASC:  
 

(...) 

 

Acerca da omissão histórica do Poder Executivo do Município de 

Mossoró acerca doa efetivação do artigo 34, §1º do ECA, assim 

como da lei municipal nº 3.271/2015, consideramos que: 

a. Precisamos rever as formas de acolhimento institucional, 

que por mais que as equipes de cuidadores sejam capacitados 

não se assemelham ao convívio familiar, assim como não se cria 

laços fortalecidos em virtude da própria natureza do serviço que 

através e sistema de plantão ficam se alternando no cuidado, são 

substituídos a cada novo contrato de trabalho, haja vista em sua 

maioria não serem concursados; 

b. Que a forma de acolhimento institucional qualificado em 

conformidade a tipificação dos serviços socioasssitenciais, 



 

 

garantindo que este seja dotado de infraestrutura, equipe de 

profissionais em conformidade a NOB-SUAS – RH, a Resolução 

CNAS nº. 17 de 20/06/2011que ratificar a equipe de referência 

definida pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 

do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS e 

Reconhecer as categorias profissionais de nível superior para 

atender as especificidades dos serviços socioassistenciais e das 

funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS e a Resolução Nº 9, de 15 de abril de 2014. Ratifica 

e reconhece as ocupações e as áreas de ocupações profissionais 

de ensino médio e fundamental do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, em consonância com a Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS (I – 

Cuidador Social e II – Orientador Social ou Educador Social); 

c. A convivência familiar e comunitária é um direito 

fundamental de crianças e adolescentes garantido pela 

Constituição Federal (artigo 227) e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Em seu artigo 19, o ECA estabelece que toda 

criança e adolescente tem direito a ser criado e educado por sua 

família e, na falta desta, por família substituta. 

d. Atualização do Plano Municipal de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária (2010, páginas: 17-18 e 39), no item 3.9 

que prever as metas: programar as políticas de desligamento dos 

abrigados/as e implementar o programa de famílias acolhedora, 

no eixo que trata do atendimento item 6 e 7, potencialização e a 

implementação das referidas metas em curto prazo de tempo. 

Nesse deve-se efetivar o compromisso do município de Mossoró/ 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 

COMDICAS/CMAS com a afirmação do direito de crianças e 

adolescentes à convivência familiar e comunitária. 

e. O Serviço de Família Acolhedora precisa ser sistematizado 

em etapas de forma que seja implementado num curto espaço de 

tempo, requerendo uma avaliação das habilidades e recursos das 

possíveis famílias acolhedoras, bem como preparação específica 



 

 

para a prestação dos cuidados necessários às 

crianças/adolescentes com ou não deficiência; 

f. No processo de implementação deve-se atentar para a 

importância de se constituir uma equipe técnica própria para o 

serviço, qualificada e sensível para com o tema do 

desenvolvimento da criança e do adolescente; 

g. O Serviço na residência de famílias acolhedoras, de 

crianças e adolescentes afastados da família de origem mediante 

medida protetiva deve ocorrer paralelamente ao trabalho com a 

família de origem, com vistas à reintegração familiar; 

h. Essa modalidade de serviço deve garantir atendimento que 

ofereça proteção integral às crianças e aos adolescentes até que 

seja possível a reintegração familiar ou, na sua total 

impossibilidade, encaminhamento para adoção. Propicia o 

atendimento em ambiente familiar, garantindo atenção 

individualizada e convivência comunitária, permitindo a 

continuidade da socialização da criança/adolescente; 

i. No caso de acolhimento de criança ou adolescente com 

deficiência por família Acolhedora, deve-se avaliar se a 

infraestrutura física da casa oferece condições para sua 

segurança e locomoção; 

j. As famílias acolhedoras vinculadas ao Programa, devem 

ser selecionadas, preparadas e acompanhadas para o 

acolhimento de crianças e adolescentes. A aplicação da medida 

de proteção consiste no encaminhamento da criança/adolescente 

para inclusão no programa de Famílias Acolhedoras, competindo 

ao programa a indicação da família que está disponível e em 

condições para acolhê-lo; 

k. No programa devem está previsto todas as fases: ampla 

divulgação; acolhida e avaliação inicial; avaliação documental; 

seleção; capacitação; cadastramento; acompanhamento; 

desligamento. De forma paralela deve-se assegurar as 

possibilidades de reintegração familiar, e a criança/adolescente for 

encaminhada para adoção, a família acolhedora também deverá 

contribuir para essa transição, que deverá ser acompanhada pela 



 

 

equipe técnica da mesma forma que à reintegração familiar, em 

conformidade as orientações técnicas para os serviços de 

acolhimento para crianças e adolescentes (2008); 

l. O acolhimento institucional deve ser uma medida 

excepcional e provisória e o ECA obriga que se assegure a 

“preservação dos vínculos familiares e a integração em família 

substituta quando esgotados os recursos de manutenção na 

família de origem” (artigos 92 e 100). 

m. Que seja elaborado um estudo acerca dos impactos da 

vida em acolhimento institucional e de família acolhedora nas 

vidas das crianças e adolescentes;  

n. Que se garantam recursos para a efetivação do serviço 

nos instrumentos de planejamento governamental – PPA, LDO e 

LOA. 

 

 
 
 
Considerando que o valor previsto na Lei Orçamentária Anual de 

2022 na proposta do Poder Executivo para a implementação do serviço de 

acolhimento familiar (de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)), além de se 

afastar do planejamento constante do plano plurianual, ainda é, em si, 

insuficiente para a implementação e manutenção sustentável do referido serviço, 



 

 

conforme informações obtidas junto a outros municípios potiguares, que 

indicaram um gasto com o serviço de famílias acolhedoras da ordem de 

aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) de janeiro a julho de 2021 (ou 

seja, em 7 meses, menos de um ano), conforme fora indicado pelo Ministério 

Público em Pedido de Providência encaminhado por esta Promotoria à 

Prefeitura, à Câmara de Vereadores e aos Conselhos Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e de Assistência Social de Mossoró, em 20 agosto de 

2021, na Tabela 2, constante daquele documento, a seguir indicada: 

 

 
 

 
 



 

 

Considerando que um dos princípios que regem o direito 

orçamentário no Brasil é o da Sinceridade ou Exatidão, pelo qual: 

 
Este princípio orçamentário baseia-se na elaboração do 

orçamento, considerando um diagnóstico que apresente uma 

exata dimensão da situação existente, bem como indique a 

solução dos problemas identificados. No momento de diagnosticar 

a situação, o gestor deverá utilizar uma base realística, sem 

superestimar os recursos, nem tampouco subavaliar os gastos 

necessários para atendimento dos objetivos previamente fixados. 

Desta forma, utilizando uma base estatística o mais próximo 

possível da realidade, estaremos atendendo ao princípio da 

sinceridade ou exatidão.1 

 

 

Considerando que, para além do maior ônus financeiro que os 

elevados gastos com a institucionalização de crianças e adolescentes implica 

para o orçamento público, há de se destacar que, por força do princípio do 

interesse superior da criança e do adolescente2, o cerne da questão gira em 

torno do maior ônus sentimental que a colocação de uma criança ou 

adolescente fora do contexto de uma família implica para o desenvolvimento 

infantil, na medida em que, na institucionalização de crianças e adolescentes, a 

individuação de suas demandas afetivas, pedagógicas e de saúde tende a ser 

atendida com maior dificuldade, dado o contexto de acolhimento junto com 

outras crianças (de 10 a 20 crianças e adolescentes, conforme o tipo de 

equipamento) e o rodízio de cuidadores de referência no abrigo, conforme deixa 

entrever a seguinte imagem: 

 
1 In Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Princípios Orçamentários e Ciclo 
Orçamentário. Natal, MPRN, 2021, p. 5. 
2 IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente 
aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for 
devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso 
concreto (art. 100, parágrafo único, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
 



 

 

 
 

 

Por fim, considerando que cabe ao Ministério Público zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição de 1988 (art. 129, II, CF/88); 
 
   
   Resolve  
 

1) RECOMENDAR: 
 
Ao Excelentíssimo Prefeito de Mossoró e aos Secretários 
Municipais de Planejamento e de Assistência Social e 
Cidadania, em observância aos princípios constitucionais da 

legalidade e da prioridade absoluta aos direitos da criança e do 

adolescente e ao princípio orçamentário da sinceridade ou 

exatidão, que adotem as providências cabíveis para corrigir a 

proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, de forma que, 

nas dotações orçamentárias ali previstas para a “Manutenção e 



 

 

ampliação dos programas de acolhimento em família”, seja 

respeitado o montante previsto no Plano Plurianual 2022-2025, já 

aprovado para o próximo ano, da ordem de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), devendo, ainda, em caso de diminuição do 
valor inicialmente orçado, justificar o porquê da referida 
queda, porém considerando que, para gastos não prioritários 
com “Divulgação e Publicidade dos Atos Governamentais”, os 
valores foram ampliados na mesma LOA de 2022, dobrando os 
recursos de aproximadamente dois milhões de reais 
aprovados no PPA para 2022 para os quatro milhões de reais 
da proposta da LOA 2022, o que foi feito, inclusive, sem o lastro 

orçamentário do PPA 2022-2025. 

 

Com fundamento nos artigos 129, incisos III e VI, da Constituição 

Federal e artigo 201, VI, b, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

REQUISITO que Vossa Excelência (no caso do Prefeito) e Vossas Senhorias 

(no caso dos Secretários Municipais de Assistência Social e de Planejamento) 

encaminhem resposta em um prazo de 10 (dez) dias quanto à adoção ou não 

das providências aludidas ou outras de efeito prático equivalente. 

Salienta-se que o não atendimento da recomendação ora expedida 

poderá ensejar a propositura da competente ação civil pública, além de outras 

medidas judiciais e extrajudiciais com o fito de alcançar os objetivos pretendidos 

no presente instrumento. 

Ressalta-se, ainda, que o não atendimento à recomendação formal 

do Ministério Público, implica a caracterização do dolo imprescindível à 

configuração dos ilícitos previstos tanto no art. 11, caput e inciso II, da Lei de 

Improbidade Administrativa, quanto nos arts. 1º, inciso XIV, e 4º, inciso VII, 

ambos do Decreto-Lei n. 201/1967, uma vez que o ato representa a cientificação 

expressa e formal do agente público quanto ao seu atuar ilícito e às 

consequências que dele podem advir.  

Faz-se impositivo mencionar, ainda, que a presente recomendação 

não esgota a atuação do Ministério público sobre o tema exposto, não excluindo 



 

 

futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos destinatários, bem 

como a outros eventuais responsáveis. 

 

2) Remeta-se cópia da presente recomendação: 
 
A) Aos representantes da Câmara de Vereadores de 

Mossoró, para que, exercendo seu papel de instância de 

controle por excelência do Poder Executivo, tomem as 

providências para alinhar a Lei Orçamentária Anual de 2022 

ao planejamento aprovado no Plano Plurianual 2022-2025, 

de forma a tornar viável e sustentável a implementação do 

serviço de famílias acolhedoras em Mossoró, tal qual 

preceituam não só o referido Plano Plurianual como também 

a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a Lei Municipal 3.271/15, o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mossoró (nos 

termos do seu Plano Municipal de Promoção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária, de 2010) e o Conselho Municipal de 

Assistência Social de Mossoró (nos termos do Ofício 

026/2021 – CMAS/SEMASC), devendo atentar ainda: A.1) 

que, para gastos não prioritários como a “Divulgação e 
Publicidade de Atos Governamentais”, a proposta do 
Poder Executivo ampliou os recursos, dobrando dos 
aproximadamente dois milhões de reais aprovados no 
PPA para 2022  para os aproximadamente quatro 
milhões de reais da proposta da LOA 2022, inclusive sem 

o lastro orçamentário do PPA 2022-2025, o que não é 

possível, nos termos do art. 167, §1º, parte final (no trecho 

que fala de os programas de duração continuada estarem 

previstos no plano plurianual), da Constituição Federal; A.2)  

Que o princípio da prioridade absoluta devida à criança e ao 



 

 

adolescente, notadamente nos aspectos da “preferência na 

formulação e na execução das políticas sociais públicas” e 

da “destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude” 

(Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º, parágrafo 

único, “c” e “d”), não está sendo respeitado pelo Poder 

Executivo de Mossoró em sua proposta de LOA 2022; 

B) Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Mossoró e ao Conselho Municipal de 
Assistência Social para que, no exercício do controle social 

que lhes cabe, acompanhem o debate legislativo e 

orçamentário em andamento sobre o financiamento do 

serviço de famílias acolhedoras em Mossoró, de forma a 

controlar os atos do Poder Executivo que não estão 

respeitando ao princípio da prioridade absoluta devida à 

criança e ao adolescente, notadamente nos aspectos da 

“preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas” e da “destinação privilegiada de recursos 

públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e 

à juventude” (Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º, 

parágrafo único, “c” e “d”);  

C) Ao Conselho Tutelar por meio de suas duas unidades (33ª 

e 34ª Zonas Eleitorais); 

D) Às Comissões da Criança e do Adolescente da OAB de 
Mossoró; 

E)  À Comissão Parlamentar de Direitos Humanos da 
Câmara Municipal de Mossoró; 

F) Ao Grupo Afeto de Apoio à Adoção, de Mossoró; 

G) À Vara da Infância e Juventude de Mossoró; 

H) Aos Centros de Apoio Operacionais às Promotorias de 
Justiça de Defesa da Infância e Juventude do MPRN; 

 



 

 

3) Remeta-se, por fim, a presente recomendação para publicação 

no Diário Oficial do Estado, em face da natureza de seu objeto. 

 

 

Mossoró, 07 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Sasha Alves do Amaral 

12º Promotor de Justiça de Mossoró 

(Assinado Eletronicamente) 


