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"DISPOE
SOBRE
0
SERVI(:O
DE
ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISORIO
DE CRIAN{AS E ADOlESCENTES
EM
S!71'UA(:AO DE PRIVA(:AO TEA1PORAR1A
DO CONvivIO
COI~f A FAMiLIA DE
ORIGEld,
DENO.MINADO
SERVJ(:O
F'AMiLJAACOLlllEDORA. "
A lP'lrdcftta MUlllilicnl1laR
de lP'~asto§Eons, Estadlo do Maranhao,
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CAPiT[JLOIT
llHSPOSI(:OES
PRELIMIINARES

1°. Fica instituido 0 Servic.;o de Acolhimento Familiar Provis6rio de Crianc.;as e
Adolescentes em situac.;ao de privac.;iio temporaria
com a familia de origem,
denominado "Scrvi~o lFamHna AcoMhcdoTI'a", como
nte da politica de atendimento
a crianc.;ac ao adolcs
d
wici
stos
ao que disp6e a Politica
Nacional de ASN' An Social no amb
Sistema
ssistencia Social (SUAS), ~I
los c a Crianc.;a e do Adolescente p
8.069/90 e
Plano
1 e Municipal de Promoc.;ao, Protec.;
eito da Crianc.;a e do
~I convivcncia
e Comunit{tria.
Art.

ao

<.:tianc.;asou
rcsidentes no
adolcscentes por familias
condignamentc,
Municipio d'
ao processo
crescimento e
garantindo a
desenvolvirnento, oferecendo meios necess,lrios a salldc, educac.;ao e al imentac.;ao, com
acompanhamento direto da Assistencia Social e da Yam da Infftncia e da Juventudc da
Comarca de Pastos Bons.
Acolhedora

constitui-sc

Art. 3°. Considera-se crianc.;a a pessoa com menos de 12 (doze) anos de idade, e
adolescente aquele entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade incompletos.
AFt. 4°. Para os efeitos desta lei, compreende-se

por crianc.;as e adolescentes em
situac.;ao de privac.;ao temporaria do convlvio com a familia de origem aqueles que tenham
seus direitos ameac.;ados ou violados, em caso de abandono, negligencia, maus tratos, ameac.;a
e violac.;ao dos direitos fundamentais por parte dos pais ou responsaveis, destituic.;ao de guarda

!E511tiii.~<OJ[l)@ M~~~~[H]~«»

~~sn)§

Prefeitura Municipal
Governando

com voce

[pJ~tEflEn1rQlJ~A

MlUJtNlgCC9~~[llld)[E

D»A5ir(Q)$

[8l(Q)[NJ$

CtNl [pJJl - aJl5c2U''1.1l"13S/(())(())(lJ)1l ~75

ou tutela, suspensao, perda do poder familiar e desde que verificada a impossibilidade
coloca<;:aosob guarda ou tutela na famnia extensa.

de

AIrt 5°. 0 Servi<;:oFamilia Acolhedora objetiva:
I - garantir as crian<;as e aos adolescentes, que necessitem de protec,;ao, 0 acolhimento
provisorio pOl' familias acolhedoras, respeitando 0 seu direito a convivencia em ambiente
familiar e comunitario;
lL- oportunizar condic,;6es de socializa<;:ao, atraves da inserc,;ao da crian<;:a,do adolescente e
das familias em servic,;os sociopedag6gicos, promovendo a aprendizagem de habHidades e de
competencias educativas especificas correspondentes as demandas individuais deste publico;
Dl- oferecer apoio as familias de origem, favorecendo a sua reestrutura<;:ao para 0 retorno de
seus mhos, sempre que possivel;
IV - oportunizar as crian~as e aos adolescentes acesso aos servic,;os publicos, na area da
educac,;flO,saude, profissionaliza<;:ao ou outro servic,;o necessario, assegurando assim seus
direitos constitucionais;
V - contribuir na superac,;ao da situac,;ao vivida pelas crianc,;as e adolescentes com menor grau
de sofrirnento e perda, preparando-os para a reintegra<;:ao familiar ou colocac,;ao em familia
substituta.

o

,''''UUll''

Servi<;:oFamilia Acolhedora
que tenham seus dir
negligencia, e em
com autoriza<;:aojudicial.

e adolescentes do Municipio
os (vJtimas devioWncia sexual,
que
de prote<;:ao,

Art. 7°. c:ompet~ a autoridade judici§xia determinar 0 acolhimento familiar,
encaminhandoa
QuadqlesFc:pte.para a inclusao no Seryic,;oFamiliaAcolhedora.
CAPITULO lIT

Art. 8°. 0 Servic,;o ficara vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia
sendo parceiros:
L- Conselho Municipal dos Direitos cia Crianc;a e do Adolescente;
II Conselho Municipal de Assistencia Social.

Social,

Art. 9°. As crianc,;asou adolescentes cadas/rados no Servi<;:oreceberao:
com absoluta priori dade, atendimento nas arcas de sa(ide, educa<;:ao e assistencia social,
atraves das politicas publicas existentes;
IL- acompanhamento psi cos social e pedag6gico peIo Serviyo Familia Acolhedora;
llL- estimulo a manuten<;:ao e/ou reformula<;:ao de vinculos afetivos com sua familia de
origem, nos casos em que houver possibilidade.
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CAlP'HT1UlLO nn
E SlELlE~AO DAS JFAMKlL]AS

Art 10 - A inscri~ao das familias interessadas em participar do Servi~o Familia
Acolhedora sera gratuita e realizada por meio do preenchimento de Ficha de Cadastro do
Servi~o consoante anexo K, apresentando os documentos:
I - Carteira de Identidade;
II-Certidao de Nascimento ou Casamento;
HI - Comprovante de Residencia;
IV - Certidao Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Vara Criminal da Comarca de
Pastos Bons, luizado Especial Criminal e da Polfda Civil.
Paragrafo Unico - Nao se incluira no Servi~o pessoa com vinculo de parentesco com crian~a
ou adolescente ern processo de acolhimento.
Art. 11 - As pessoas interessadas
deverao atender aos seguintes requisitos:
I -nao estar respondendo a processo judicial
no cadastro;
fixa no Municipio de Pastos
II
de tempo
ara

em participar do Servi~o Famflia Acolhedora
nem apresentar potencialidade lesiva para figurar
Bons ha
oferecer

as cnan~as

e aos
sexo

e
civil;
Vsser, pelo
VI - gozar de boa §aude;
vn ~geclarayao de
VIn - apreseHt~r
no lar;

malOres

18::trtosque·vivem

IX - apresentqtp~\~E~~~~\P~~~o~s~cl:~~~ryof~.Ytlt
§ lOA sele~ao entre as familias inscritas sera
psicossocial, de
responsabilidade da equipe tecnica do Servi~o Familia Acolhedora.
§ 2° 0 estudo psicossocial envolvera todos os membros da familia e sera realizado atraves de
visitas domiciliares, entrevistas, contatos colaterais e observa~ao das rela~6es familiares e
comunitarias.
§ 3° Ap6s a emissao de parecer psicossocial favoravel a inclusao no Servi~o, as familias
assinarao urn Termo de Adesao ao Servi~o Familia Acolhedora.
§ 4° Em caso de desligamento do Servi~o, as familias acolhedoras deverao fazer solicita~flo
por escrito.
Art 12 - As familias cadastradas receberao acompanhamento e prepara~ao continua,
sendo orientadas sobre os objetivos do Servi~o, sobre a diferenda~ao com a medida de
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ado~ao, sobre a recep~ao, manuten~ao C 0 desligamento das criam;:as e adolescentes.
Pantgrafo Unico - A prepa ra<;;a
0 das famllias cadastradas sent feita atraves de:
I -orientayao direta as familias nas visitas domiciliares e entrevistas;
II - participa~ao nos encontros de estudo e troca de experiencia com todas as famHias, com
abordagem do Estatuto da Crian~a e do Adolescente, quest6es sociais relativas a familia de
origem, rela~6es intrafamiliares, guarda como medida de coloca~ao em familia substituta,
papel da famma acolhedora e outras quest6es pertinentes;
In - participa~ao em cursos e eventos de forma~ao.
CAPrlrlUlLO liV
Pli~R[OnO nn~ACOU-UMENTO

Art. 13 - 0 perfodo em que a crian<;;a ou adolescente permanecera na familia
acolhedora sera 0 minimo necessario para 0 seu retorno a familia de origem ou
encaminhamento a familia substituta.
Paragrafo Unico - 0 tempo maximo de pennanencia da cri(m~a eiou adolescente na Familia
Acolhedora nao devera ultrapassar 02 (dois) anos, salvo situa~6es extremamente
a criterio da autoridade judiciaria, eHl decisao fundamentada.
profissionais do Servi<;;oFamilia
observadas as caracteristicas e
acolhedora no processo de
Arrt

~'-,V1JUv'-'V'

o contato com as
as preferencias

famnia acolhedora devera

o encaminhamento
Guarda e Responsabilidade Concedido

a

adolescente

oc6rtera mediante "TerIno de
, determinado judicialmente.
-,;";:\:: ~:~<::.::"";~~

acornpanharao todo 0 processo
de acolhirnento atraves de visitas domiciliares e encontros individuais ou ern grupos, com
objetivo de facilitar e contribuir com 0 processo de adapta~ao da crian<;;aou adolescente e da
famnia acolhedora.
Paragrafo Unico - Na impossibilidade de reinser~ao da crian~a ou adolescente acolhido junto
a familia de origem ou famfJia extensa, quando esgotados os recursos disponiveis, a equipe
tecnica devera encaminhar relat6rio circunstanciado a Vara da lnffmcia e luventude para
verifica<;:aoda inclusao no cadastro nacional de ado<;;ao.
Arrtt.

18 - A familia acolhedora sera previamente informada quanta a preVlsao do
tempo do acolhimento da crian~a ou adolescente para 0 qual foi chamada a acolher.
Arrtt.
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AJrt 19 - 0 termino do acolhimento familiar da crianc;a ou adolescente se dara pOl'
determinac;ao judicial, atendendo aos encaminhamentos pertinentes ao retorno a familia de
origem ou colocac;ao em familia substituta, atraves das seguintes medidas:
I - acompanhamento apos a reintegrac;ao familiar visando a nao reincidencia do fato que
provocou 0 afastamento da crianya;
II - acompanhamento psicossocial a familia acolhedora apos 0 desligamento da crianc;a,
atendendo as suas necessidades;
In - orientac;ao e supervisao do processo de visit as entre a familia acolhedora e a familia que
recebeu a crianya;
IV - envio de oficio ao luizado da Infancia e luventude de Pastos Bons, comunicando quando
do desligamento da familia de origem do Servic;o.
AIrt. 20 - A escolha da familia acolhedora cabera

a equipe

tecnica, apos determinac;ao

judicial.
CAPH'ULOV
RfE§PONSAlBIJLlI]]))ADlE DA 18i\MKLIA ACOLlHrlEJ!)OlRA
- A famHia acolhedora tern a resp~~.~.abiU.gadefamiliar pelas crianc;as e
enfe~'1colhidos enquanto estiverem sob sua prdtec;ao,!~sponsabilizaI1do-se pelo que se
segue:
s ao guardiiIo; obrigando-se a
t6dos
resP8hsaRilidagis<1~gais re~er
prestac;ao de a,ssi
atefial, ~}?ral 9 edusacional>~ nan~a e ao adolescente, conferindo
os pais, nos termos do artigo 33 do
ao
detentoJr 0
e oppr-sea+yfCeiroS1>inclusi
Estalo.1ltG da Crian~.~ae dl'Q AilRl[)UesceJmte;
lIe p'1rticip~f<dp ~r?s~ssod~·Pfepar~yao;~?rmaY~9i earom~al~ham~nto;
profissionais
IIl- prestariptprma~QyS soqre?,sitqac;ap da crian9?,oq (idple§cente
que estao acompanhando a situayao;
IV - manter
s~~sri,~~9~S!e1:~~:aflpl~~~C;~~~sf99~~~~rrnrqtel~a~~i~~~~q?~e frequentando
assiduamente as unidadeseducacioriais, desde a pre-escola ate concluirem 0 ensino medio;
V - contribuir na preparac;ao da crianc;a ou adolescente para 0 retorno a familia de origem,
sempre sob orientac;ao tecnica dos profissionais do Servic;o Familia Acolhedora;
VI - nos casos de nao adaptac;ao, a familia procedera a desistencia formal da guarda,
responsabilizando-se pelos cuidados da crianc;a acolhida ate novo encaminhamento, 0 qual
sera determinado pela autoridade judiciaria;
VII - a transferencia para outra familia devera seI feita de maneira gradativa e com 0 devido
acompanhamento.
12i
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AFt. 22 - Devera ser criada uma equipe para 0 acompanhamento da familia acolhedora
e da crianc;:ae adolescente, que sera composta no minimo por:
1- 01 (um) Coordenador, de nivel superior;
II - 01 (um) Assistente Social;
HI - 01 (urn) Psic610go.
§ 1° - a cada 20 (vinte) crianc;:as ou adolescentes acolhidos no Servic;:o Familia Acolhedora
devera ser acre sci do de uma nova equipe tecnica.
§ 2° - A contratac;:ao e capacitac;:ao da equipe tecnica e de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Assistt~ncia Social.

Ari. 23 - A Equipe Tecnica prestani acompanhamento sistematico a famflia
acolhedora, a crianc;:a e ao adolescente acolhidos e a familia de origem, com 0 apoio da
Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Paragrafo Unico - Todo 0 processo de acolhimento e reintegrac;:ao familiar sera acompanhado
pela equipe tecnica, que sera responsavel pOl' cadastral', selecionar, capacitar, assistir e
acompanhar as famHias acolhedoras, antes, durante e apos 0 acolhimento.

a

Art. 24 - 0 acompanhamento a familia acolhedora acontecera na forma que segue:
iciliares, nas quais os profissionais e a
lliauconversam informalmente sobre
sua evoJuc;:aoe
otidi~ino
familia, dificuldades no

Art.
acompanhamento a familia ~9 origem, a famili.a acollJedora, a cria?c;:a ou
ao adole~ceI)teym,agolQimentQ e 0 processQ de r~intygragao familiar da crian<;a sera realizado
pelos profissiqiiai~ dqSeryiggt'al1;lqia ~colhedora.
§ 1°. Os profissionais acompanharao as visitas entre crianga/famflia de origem/familia
acolhedora, a
re5e~,,~i~~~qs~ll
,9sPfgqtf~i~q,ne~~t5~:
§ 2°. A particlpagao da familia acolhedora nas visitas
decidida em conjunto com a
famnia.
§ 3°. A equipe tecnica fornecera ao Juizo da Inffmcia e Juventude relat6rio mensal sobre a
situagao da crianga ou adolescente acolhido.
§4°. Sempre que solicitado pela autoridade judiciaria, a equipe tecnica pres tara informag6es
sobre a situagiio da crianga acolhida e informara quanta a possibilidade ou nao de reintegragao
familiar, bern como podera ser solicitada a realizagao de laudo psicossocial com apontamento
das vantagens e desvantagens da medida, com vistas a subsidiar as decis6es judiciais.
§ 5°. Todo processo de acolhimento e reintegragao familiar se dara por autoriza<;ao judicial,
nos termos da Lei 8.069/1990.
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Alrt. 26 - As familias cadastradas no Servi<;o Familia Acolhedora, independentemente
de sua condi<;iio economica, tern a garantia do recebimento de subsidio financeiro, por crian<;a
ou adolescente em acolhimento, nos seguintes term os:
I - nos casos em que 0 acolhimento familiar for inferir a 1 mes, a familia acolhedora recebeni
proporcionalmente a bolsa-auxilio ao tempo de acolhida;
n - nos acolhimentos superiores a 1 (urn) mes, a familia acolhedora recebera bolsa-auxilio
integral a cada 30 dias de acolhimcnto, conforme estabelecido em Decreto pelo Poder Publico
Municipal com recursos em dotayao oryamentaria especifica;
HI - Na hipotese da familia acolher grupo de irrnaos, 0 valor da bolsa-auxflio para cada
crian<;a ou adolescente podeni ser aumentado ate 0 mimero de acolhidos por familia.
Art. 27 - A bolsa-auxHio sera repassada atraves de credito em conta corrente em nome
do membro responsavd da famnia acolhedora.
Panigrafo unico - 0 valor da bolsa auxilio nao sera inferior a 50% (cinquenta por cento) do
salario minimo vigente.
adolcscente as familias
MUHlidpio de Pastos

sera rcpassada
acolhimento, c
B

Paragrafo Unic
bolsa-auxilio tambem podera ser custeada mediante os recursos alocados
ao Fundo da Infancia e Adolescencia (HA) , desde que haja delibera'5llo pelo Consclho
Municipal dos Direilos da
e do Adolescente
senti do.
ficara i§yntode pagamento do

Art.
a
e nao tenha
cumprido as prerrogativas desta Lei fica obrigada ao rcssarcimcnto da importancia rccebida
durante 0 pcriodo da irrcgularidadc.
Paragrafo Unico - Compete a Secret aria Municipal de Assistencia Social proccssar e julgar
casos de descl1mprimento cIa prescnte Lei pel as familias acolhedoras. bem como
dcsatendimento aos dircitos da CriaIH,;ac adolesccntc.
CAJP'r)f\ULO vun
HAS DllSpoSUtr;(n:s
GJERATIS

Alrt. 31 - 0 descumprimento de qualquer das obriga<;6es contidas no artigo 33 do
Estatuto da Crianc;a e do Adolescente, bern como de Ol1tras estabclccidas por ocasiao da
7
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regulamenta<;ao da presente Lei, implicara 0 desligamento da familia do Servi<;o, alem da
aplica<;ao das dernais san<;6es cabiveis.
AJr~.32 - Esta Lei dcvera ser rcgulamentada pelo Poder Executivo Municipal em ate
30 (trinta) dias.
An-t. 33 - Esta Lei entrara em vigor a partir da data de sua publica<;ao, revogadas as
disposi<;6es em contrario.
JP>allacnoJose <G'oltl~alode Smllsa, JP>as~osBons, IEstado do Mamll1J.hao aos quilll1ze dl»as
do mes die judho dle 20]6.

K~~G~D¥S~A~
JPlrefenta MUlmncipaH

8

