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CADASTRO DE ABRIGO  - CEJAI-GO Data: ___/_____/_____ 

Endereço:_____________________________________________________________________________ 

Município:____________________________UF:_____________CEP:____________________________ 

Fone: (    ) _______________ fax: ______________ e-mail_____________________________________ 

1- Nome do dirigente da instituição: ___________________________________________________ 

02-Nome da Instituição:_______________________________________________________________ 

03-Endereço do dirigente: _____________________________________________________________ 

04-Município:____________________________UF:_____________CEP:______________________ 

05-CNPJ:__________________________________________________________________________ 

06-Nº de registro no CMDCA_______________________________Validade____/______/________ 

07-Nº do registro no C. Nacional de Assistência Social ____________Validade ___/______/_______ 

08-Nº do processo, que concede o último Certificado de Entidade Beneficente de Assistencial Social: 

 __________________________________________________________Validade ___/_____/____ 

09-Nº da Declaração de Utilidade Pública Federal _______________Data da Publicação ___/___/___ 

10-Idade do dirigente.____________anos. Sexo __________estado civil________________________ 

11-Há quanto tempo o dirigente exerce essa função?___________ano(s) e _________meses. 

12-Qual a escolaridade do dirigente?_____________________________________________________ 

13-Qual a formação/ profissional do dirigente?____________________________________________ 

14-O dirigente é remunerado?__________________________________________________________ 

15-O dirigente exerce atividades profissionais remuneradas fora do abrigo?_____________________ 

16-Qual a principal atividade que o dirigente exerce fora do abrigo?___________________________ 

17-Quantas horas por semana o dirigente se dedica ao programa de abrigo?______________________ 

18-O dirigente tem conhecimento que é pessoa equiparada ao guardião das crianças e adolescentes 

 abrigados Parágrafo único do Art. 92 do  ECA?_______________________________________ 

(Tem exemplar do ECA no Abrigo?_______Quem tem acesso?____________________________)  

19-O dirigente participa ou participou de algum programa social? (CT, CMDCA, Fórum DCA, Cons. 

 Municipais ou outros)?____________________________________________________________ 

20-O que levou o dirigente a trabalhar em uma Instituição p/ Cças/adoles.?______________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

21-Qual é a natureza do programa de abrigo? (Municipal, Estadual, Federal ou Privado) ___________ 

22-Qual é a vinculação? (Católica, Espírita, Evangélica, Não possui, Outras)____________________ 

23-Em que ano este programa de abrigo começou a funcionar? ____/_____/______ 

24-Qual o número total de unidades destinadas à moradia de Crianças/adolescentes? (casas-lares, 

 apartamentos, edifícios/pavilhões/prédios) _____________________________________________ 
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25-Esse abrigo está localizado em área (rural, urbana)_______________________________________  

26-Qual a faixa etária das crianças/adoles. do Abrigo? Meninas ( _________), Meninos:  (_________) 

27-Qual o número máximo de cças/adoles., que este programa de Abrigo consegue atender?_______ 

28-Quantos adultos estão morando hoje nesse Abrigo?______________________________________ 

29-O Abrigo tem atendimento Exclusivo p/ cças/adoles.  com alguma situação específica (01-qualquer 

 cça,02- vítima de violência, 03-portador de necessidades especiais, 04-câncer, 05-doenças infecto-

 contagiosa(HIV/AIDS,Hanseníase), 06-situação de rua): numeres os casos___________________ 

30-Quantas cças/adolescente moram no Abrigo?__________________________________________ 

31-Quantas cças/adolescente saem final de semana?________________________________________ 

32-Quem encaminha a maior parte das cças/adolescente para o Abrigo?________________________ 

33-Quantas cças/adoles. retornaram ao  Abrigo?__________________________________________ 

34-Quantas foram reintegradas a família de origem?_______________________________________ 

35-Quantas foram colocadas em famílias substituta?Guarda     (     )       Tutela  (     )   Adoção  (     ) 

36-Quantos foram desligados do Abrigo por completarem a maioridade?_______________________ 

37-Além do Abrigo, essa Instituição oferece outros serviços/programas para cças/adoles. Da 

 Comunidade? (creche, escola, pré-escola, profissionalização?)._____________________________ 

38-O dirigente providencia documentação civil p/ cças/adoles. que não possuem? (carteira de 

 identidade, certidão de nascimento, etc.).______________________________________________ 

39-O dirigente do Abrigo envia relatório periódico sobre as cças/adoles. para a justiça - vara da 

 infância e da juventude ou ao C.T.?___________________________________________________ 

40-Quais são as ações realizadas pelo Abrigo, para as famílias biológicas? (01-Acompanhamento 

 psicossocial, 02- financeiro, 03- apoio material, (cesta básica, material escolar, medicamentos), 04-

 assistência jurídica, 05- encaminhamento p/ grupos de ajuda mútua, (alcoólicos Anônimos, 

 Narcóticos Anônimos etc.) 06-, programas de profissionalização, 07- programa de proteção à 

 família, 08-reuniões, 09-grupos de discussão, 10-Visita domiciliar, 11- nenhuma) 

______________ 

41-Quais são as ações realizadas pelo abrigo para incentivar a convivência das cças/adoles. com suas 

 familiar de origem, salvo restrições judiciais? (01-Permitir a visitação das famílias em dias/datas 

 pré-estabelecidas, 02- permitir à visitação livre das famílias ao abrigo, 03- incentivar contatos t

 elefônicos, 04-incentivar  troca de correspondência,05- oferecer auxílio-transporte p/famílias 

 visitarem o abrigo, 06-priorizar  a manutenção/reconstituição de grupos de irmãos, 07- promover  

 passeios das ças/adoles. com suas famílias, 08- promover visitas das cças/adoles, .aos lares de suas 

 família, 09- Utilizar serviço de identificação/localização da família de origem, )_______________ 

 _______________________________________________________________________________ 

42-Quais são as ações realizadas pelo abrigo para incentivar a convivência comunitária das 

 cças/adoles abrigadas? (01 - Incentivar a integração em família substituta (guarda, tutela ou 
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 adoção), 02- mantém programa de apadrinhamento, 03-utiliza/mantém programa de famílias 

 acolhedoras,) ____________________________________________________________________ 

43-Quais são as ações realizadas pelo abrigo, para preparar gradativamente os adoles. para o 

 desligamento por maioridade? (01- avaliação psicossocial p/ o desligamento,02- colocação em 

 trabalho remunerado,03- encaminhar p/ república/pensionatos que promovem a transição, 04- 

 promoção de vínculos com parentes/amigos p/ que possam apoiar o adoles. na vida fora do 

 abrigo,05-qualificação profissional, 06-ou não atende adolescentes até a maioridade) ___________ 

44-Quais são as ações de apoio aos egressos (ex-abrigados) realizadas por esse programa de abrigo? 

 (01-Acompanhamento psicossocial, 02- financeiro,03- material,04- assistência jurídica,05- busca 

 por emprego,06 qualificação profissional,07- garantia de continuidade dos estudos, 08-reuniões, 

 09- grupos de discussão/apoio, 10-visita domiciliar,11- nenhum.) __________________________ 

44-O abrigo recebe recursos públicos, privados, receita própria?(01-prestação de serviços, 02-

 contribuições de sócios, 03-realização de eventos e promoções)___________________________ 

45-O que existe nas proximidades (vizinhança) desse abrigo? (01-comércio, 02-delegacia, 03-

 escola, 04-escritórios, 05-hospital, 06-igreja, 07-indústria, 08-outras instituições, 09-ponto de 

 ônibus, 10-residências, 11- jogos eletrônicos etc.) _______________________________________ 

46- Quais são as áreas exclusivas no abrigo? (01-administração, 02-berçário, 03-consultório 

 médico, 04-cozinha, 05-dormitório, 06-escola/salas de aula, 07-gabinete odontológico, 08-horta, 

 09-oficinas artesanais, 10-oficinas profissionalizantes, 11-recreação externa (quadra esportiva, 

 campo  de jogos, piscina, parquinho infantil, etc.) 12-refeitório, 13-sala p/ atendimento técnico 

 especializado (psicossocial)  

etc.______________________________________________________ 

47- Quais são os principais Motivos do ingresso ao abrigo? (01-abandono, 02-abuso sexual,03-

 ausência dos responsáveis por doença, 04-carência(pobreza), 05-órfão, 06-responsáveis 

 dependentes químicos, 07-detidos (presos), 08- responsáveis portadores de deficiência física, 09-

 responsáveis  sem condições de cuidar de adoles. Gestante,  10-cças/adoles com doenças 

 (câncer, mental, física, HIV, dependentes químicos), 11-submetidos a exploração  sexual 

 (prostituição), 12-exploração  no trabalho, 13-tráfico, 14- mendicância, 15- violência 

 doméstica(psicológico,maus-tratos  físicos), 16-vivência de rua ___________________________ 

48-A instituição, caso seja do interesse da cça/adoles.,  promove o pedido de Destituição do Poder 

 Familiar dos genitores junto à vara da infância?_________________________________________ 

(Utilize o verso para qualquer informação suplementar ou sugestões) 


