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LEI nº215, de 17 de junho de 2013.  
 

                                                                                  
Institui o Plano Municipal de Espaço Provisório                         
De acolhimento para Crianças e Adolescentes                                                                            
(EPACA) e dá Outras Providências. 

 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Vitória do Xingu, Estado 
do Pará, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art.1°Esta Lei institui o Plano Municipal de Espaço Provisório de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes (EPACA). 
 
Art.2°Atualmente em função do crescimento populacional urbano devido á 
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHBM), resultando o aumento 
da demanda por trabalho, emprego e renda, atraindo centenas de família 
para região transamazônica, especial Vitória do Xingu/PA, por ser o Município 
diretamente impactado comas obras da Usina supracitada. 
 
Art.3°Considerando essa problemática e impertinente a necessidade de 
implantação de um Espaço Provisório de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes (EPACA), o Município de Vitória do Xingu conforme prevê a Lei nº 
8.069 de 13 de julho de 1.990, Estatuto da Criança e do Adolescente em seu 
art. 7º que dispõe sobre a garantia aos direitos à proteção à vida e a saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de 
existência para as crianças e adolescentes. 
 
Art.4º Criar para Crianças e Adolescentes que se encontram em situações de 
riscos, pessoal e social, acolhendo-as e obedecendo as diretrizes de proteção, 
excepcionalidade, provisoriedade, e transitoriedade, constituindo assim um 
espaço no qual as crianças retomam relações do processo educativo, as novas 
formações e regras de convivência social, novos hábitos de higiene, saúde e 
alimentação, visando melhor qualidade de vida, embora provisório, com 
características de proteção e moradia, visando garantir direitos, convivência 
comunitária e fortalecimento dos vínculos familiares, sendo estes 
preferencialmente em famílias de origem. 
 
Art.5º Oferecer proteção a todas as crianças e adolescentes encaminhadas 
pelo Conselho Tutelar, Vara da Infância ou Promotoria de Justiça da Criança e 
Juventude, em situação de risco pessoal, social em caráter provisório. 
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Art.6º A unidade do Espaço Provisório de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes (EPACA) contará com uma equipe multiprofissional formada por 
assistente social, psicólogo, educador ou pedagogo, que devem trabalhar para 
que as crianças e adolescentes possam retornar ao convívio familiar com 
segurança. 
 
Art.7º Pleiteia o Espaço Provisório de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes (EPACA) a participação do Poder Público, representado através 
das Secretarias de Governo do Estado do Pará, Prefeitura Municipal de Vitória 
do Xingu, Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência 
Social e Conselho Tutelar, junto a este projeto, nas questões que envolvem o 
acolhimento das crianças e dos adolescentes, trabalhando principalmente  
com as famílias que se encontram em vulnerabilidade social e o breve retorno 
aos seios familiar, conforme condicionalidade do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 
 
Art.8º O Público alvo será as crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 0 
a 17 anos, que se encontram com seus vínculos familiares rompidos ou 
fragilizados, ou que tenham sido vítimas de maus tratos, abuso, violência 
psíquica ou física, dentre outros, que serão encaminhadas pelo Conselho 
Tutelar. 
 
Art. 9º A operacionalização para ingresso das crianças e dos adolescentes na 
unidade de acolhimento ocorrerá via Conselho Tutelar (nas situações 
emergenciais), ou via Juízo da Infância ou Juventude ou Promotoria da 
Infância e da Juventude. Os demais casos de crianças e adolescentes em 
situações de riscos que porventura chegam ao acolhimento da Unidade de 
Acolhimento serão comunicados a autoridade competente no máximo até o 2º 
dia útil subsequente. 
 
Art.10 As Crianças e Adolescentes que chegam a Unidade de Acolhimento 
serão futuros recebidos pelo educador social, com imediata comunicação do 
fato a coordenação e, em seguida, mediante, ofício ao Conselho Tutelar e ao 
Juizado da Infância e da Juventude. 
 
Art.11 Se forem constatados sinais de violência física ou abuso sexual, haverá 
imediato encaminhamento para avaliação médico-psicológico, sem prejuízo 
da realização de exame pericial para comprovação de violência sofrida. O 
acolhimento inicial deve ser realizado de maneira cuidadosa e planejada. 
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Art.12 O fluxo de atendimento dará com acolhimento, avaliação física, mental 
e social da criança, interação sócio - institucional, elaboração do relatório 
social, construção do PLANO INDIVIDUAL DE ACOLHIMENTO – (PIA), e a 
participação em audiência. 
 
Art.13 Avaliação técnica do Projeto ocorrerá por meio de análise dos aspectos 
qualitativos e quantitativos, ocorrerá com a análise dos  relatórios técnicos e 
de instrumentais, com análise do envolvimento das crianças e adolescentes 
atendidos pelo serviço EPACA. 
 
Art.14 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Vitória do Xingu/PA, 17 de junho 2013. 
 
 

ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL 
Prefeito Municipal de Vitória do Xingu 

 
 
 
 
  
                                      
 


