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LEI COMPLEMENTAR N.° 119/2020.19 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Institui o Servico de Acolhimento Familiar e 
dá outras providéncias. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuicôes que Ihe são 

conferidas por lei. 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

L El: 

CAPITULO I 

DO SERVIO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR 

Art 1° Fica instituido no MunicIpio de Chopinzinho/PR o Servico Municipal de Acolhimento 
Familiar, que se caracteriza como servico de protecão social especial de alta complexidade, de 
caráter excepcional e provisório, destinado a garantia de direitos de crianças, adolescentes e, 
excepcionalmente, de jovens entre 18 a 21 anos de idade, afastados da familia de origem por o 
meio da medida de protecão prevista no art. 101, inciso VIII, da Lei n° 8.069/1990— Estatuto daCP 
Criança e do Adolescente, determinada pela autoridade judiciária competente. 10  

Art 20  Para as efeitos desta lei, considera-se: 

- acolhimento: medida protetiva prevista no art. 101, incisos VII e VIII. do Estatuto da Cnarica 'oo  

e do Adolescente, caracterizada pelo breve e excepcional afastamento da crianca ou do 
adolescente da sua familia natural ou extensa corn vista a sua proteçao integral; 

41 

II - familia natural: a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes; 

Ill - familia extensa: aquela que se estende para além da unidade de pais e flihos Cu da . 
unidade do casal, formada por parentes próximos, corn os quais a criança e o adolescente 
convivern e mantém vInculos de afinidade e afetividade; 

IV - familia acolhedora: qualquer pessoa ou familia, previamente cadastrada, avaliada e 
capacitada pelo Servico de Acolhimento Familiar, que se disponha a acoiher criança ou 
adolescente em seu nücleo familiar, sern intencao de realizar adocao; 	 g 

V - bolsa-auxilio: é o valor em dinheiro a ser concedido a familia acolhedora, por cada crianca 2 
Cu adolescente acolhido, para prestar apoio financeiro nas despesas do acolhido. 

Art 30  A gestao do Servico de Acolhimento Familiar é de responsabilidade da Secretaria 0 
Municipal de Assisténcia Social, que contarã corn a articulação e envolvimento dos atores do 
Sistema de Garantia dos Direitos de Cnanças e Adolescentes, notadamente: 	 S 
- Poder Judiciário do Estado do Paraná; 	 Uj 

Occ 

II - Ministério Püblico do Estado do Parané; Z La 

III - Conselho dos Direitos da Crianca e do Adolescente; 

IV - Orgaos municipais gestores das pollticas de Assistència Social, Educacao, Satde, cc  

Habitaçao, Esporte, Cultura e Lazer; 

V - Conseiho Tutelar. 

Art. 40  0 Servico e destinado a cnanças e adolescentes entre 0 (zero) a 18 (dezoito) anos de: 
idade e, excepcionalmente, aos jovens entre 18 (dezoito) a 21 (vinte e urn) anos de idade, 
dependendo, nestes casos, de parecer técnico em que deveré constar o grau de autoriomia 
alcançado pelo acolhido, a fim de se definir a necessidade de manutençao ate os 21 (vinte e Lo 

CL 
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urn) anos de idade, conforme disposto no art. 20  do Lei no 8069/1990 - Estatuto da Crianca e 
do Adolescente. 

Art. 50  Q Serviço de Acolhimento Familiar atenderá crianças e adolescentes do MunicIpio de 
Chopinzinho que tenham seus direitos ameacados ou violados (vitimas de violéncia sexual, 
fisica, psicolOgica, negligéncia, em situacão de abandono e orfäos) e que necessitem de 
protecao, sempre corn determinaçâo judicial. 

Art. 60  A inclusão da criança ou do adolescente no Serviço de Acolhimento Familiar será 
real izada mediante determinacão da autondade judiciária competente. 

§ 1° Os profissionais do Servico de Acolhimento Familiar farão contato corn as familias 
acolhedoras, observadas as caracterIsticas e necessidades do crianca ou do adolescente e as 
preferéncias expressas no processo de inscricão. 

§2 A duracao do acolhimento varia de acordo corn a situacao apresentada e poderá ser 
interrompido por ordem judicial. 

Art. 70  Q Servico Municipal de Acolhimento Familiar, a fim de assegurar a protecao integral das 
crianças e dos adolescentes, terá como objetivos: 

CN 

- atuar em conjunto corn os demais atores do Sistema de Garantia de Direitos, para promover 
o acolhimento de crianças e adolescentes afastados temporariamente de sua familia de origem 
por melo da medida de proteção prevista no art. 101, inciso VIII, do Lei no  8.069/1990, 
determinada pela autoridade judiciária competente, em familia acolhedora, para garantir a 
protecão integral preconizada pelo Estatuto da Crianca e do Adolescente; Ca 

ko 

II - garantir o direito fundamental a convivéncia familiar e comunitária de crianças e 
adolescentes, possibilitando a reconstrução e o fortalecimento de vinculos e o rompimento do 
ciclo de violaçöes de direitos; 

Ill - proporcionar atendimento individualizado as crianças e adolescentes afastados de suas 
familias naturais ou extensas, tendo em vista seus retornos as familias de origem, quando • 
possivel, ou a inclusão em familia substituta; 

IV - contribuir para a superaçao do situaçao vivida pelas cnancas ou adolescentes, corn menor 
grau de sofrimento e perda, preparando-os para a reintegraçao familiar, a colocação em familia • 
substituta, ou para a vida autônoma no caso dos adolescentes; 

V - articular recursos püblicos e comunitários corn vistas a potencializacäo das familias 
acolhedoras e de origem, por meio da articulacao corn a rede socioassistencial e corn as 
demais politicos ptiblicas. 

Art. 80  As cnanca e adolescentes cadastrados no servico receberão: 	 CL 

0 € 
- corn absoluta prioridade, atendimento nas areas de saide, educacao, cultura, esporte, 

assistOncia social e habitacäo, através de politicas existentes; 

II - estlmulo a manutencão e/ou reformulaçao de vinculos afetivos corn a sua familia de 
Ui 

origem, nos casos que houver possibilidade; 
z La 

III - permanéncia corn seus irmãos no mesma familia acolhedora, sempre que possIvel. 
o  

CAPiTULOII 
CD 

DOS RECURSOS 	 U 
Art 90  0 Serviço de Acolhimento Familiar contará corn recursos orcamentários e financeiros: 
alocados a Secretaria Municipal de Assistência Social, bern como corn os recursos oriundos do on. , 
Fundo para lnfância e Adolescéncia - FIA e de Convénios corn o Estado e a União. 
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Parágrafo Unico. A utilização de recursos do FIA para apiicação neste Servico depende de 
aprovacão prévia do Conseiho Municipal da Crianca e do Adolescente, observadas as normas 
que regulam a destinação dos recursos do fundo. 

Art. 10. Os recursos alocados ao Servico de Acolhimento Familiar serão destinados a oferecer: 

- bolsa-auxflio para as famIlias acolhedoras; 

II - capacitacao continuada para a Equipe Técnica, preparacão e formacao das famIlias 
acolhedoras; 

Ill - espaco fIsico adequado e equipamentos necessários para que Os profissionais prestem 
atendimento e acompanhamento as famIlias do serviço; 

IV - manutençao de veiculo(s) disponibilizado(s) pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 

P- 
Art. II. 0 Serviço de Acolhimento Familiar de Chopinzinho tera urn Coordenador, que deverá 
ter formaçao em nIvel superior, indicado pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social. 

Art. 12. A Equipe Técriica do Servico de Acolhimento Familiar de Chopinzinho será formada 
por servidores do Municlpio, e será composta, no minimo de: 

- urn assistente social; e 	 co 
0 

Parãgrafo Unico. Outros profissionais poderão integrar a Equipe Técnica ou compor a equipe 00 

de apoio, de acordo corn as ncessidades do Servico. 

Art. 13. São obrigaçOes da Coordenação do Servico de Acolhimento Familiar: 

- enviar o Termo de Adesão e o Termo de Desligamento da famulia acoihedora para o Gestor • 
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, para ciência e controle; 

II - encaminhar relatOrio mensal a Secretaria Municipal de Assistência Social, no qual deverão 
constar: data da inserçao da familia acoihedora; nome do responsávei; RG do responsável; 
CPF do responsável; endereço da familia acolhedora; name da crianca(s)/adolescente(s) 
acolhido(s); data de nascimento; nUmero de registro da medida de protecão; periodo de 2 
acoihimento; valor a ser pago; nome do banco e nUmero da agéncia e conta bancária para 
depósito da boisa-auxilio' 

6 
Ill - remeter ao Juiz competente, mensairnente, relatOrio indicando todos Os acolhidos no 
Servico; 

IV - prestar informaçoes sobre as crianças acolhidas ao Ministérlo Püblico e a autoridade 
0 co  

judiciária competente; 

V - encaminhar a autoridade judiciãria competente o PIA (Piano Individual de Atendirnento); 
re  

VI - gestão e supervisão do funcionamento do serviço; 

VII - organizacao da divuigação do servico e mobilização das farnilias acolhedoras; 	 < 

VIII - organização das inform.çoes das criancas e adolescentes e respectivas familias; 

IX - articulaçäo corn o Sistema de Garantia de Direitos. 

Art. 14. São atribuiçOes da Equipe Técnica: 

I - cadastrar, avaliar e preparar as famIlias acolhedoras; 
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II - acompanhar as familias acolhedoras, familias de origem, criancas e adolescentes durante o 
acolhimento; 

Ill - acompanhar as criancas e familias nos casos de reintegracäo familiar ou adocão; 

IV— elaborar e acompanhar a execucão do PIA (Piano Individual de Atendimento) logo apOs o 
acolhimento. 

Art. 15. A Equipe Técnica prestará acompanhamento sistemático a familia acolhedora, a 
crianca ou ao adolescente acolhido e a familia de origem, contando corn o apoio dos demais 
integrantes da rede de protecao. 

§1° 0 acompanhamento as familias acolhedoras deveré realizar-se da seguinte forma: 

- visitas dorniciliares; 

II - atendirnento psicossocial; 

Ill - presenca das familias nos ericontros de preparaçao e acompanhamento; 

IV - encaminharnento das criancas e adolescentes acoihidos, familias acolhedoras e das 
familias de origem aos servicos da rede de protecao. 

§ 2° 0 acompanhamento a familia de origem e a processo de reintegração familiar da crianca 
ou adolescente serà realizado pelos profissionais do Serviço de Acolhimento Familiar. 

§ 3° A Equipe Técnica também poderá monitorar as visitas entre criancas, adolescentes, 
Co 

familias de origem e familias acolhedoras. 

§40  A participacão da familia acolhedora nas visitas será decidida pela Equipe Técnica em coo 
conjunto corn a familia natural. 
§50 Sempre que solicitado pela autoridade judiciária, a Equipe Técnica prestará informaçoes 
sobre a situação da crianca acoihida e informará sobre a possibilidade ou nao de reintegração 
familiar, bern como providenciará a realizaçao de laudo psicossocial corn apontamento das 
vantagens e desvantagens da rnedida, corn vistas a subsidiar as decisöes judiciais. 

§ 61  Quando entender necessário, a Equipe Técnica prestaré informacoes ao Juiz sobre a 
situaçao da crianca acoihida e as possibilidades ou não de reintegracao familiar. 

E 
0 
q 
C, 
0 

C; 

CAPITULOIV 

DAS FAMiLIAS ACOLHEDORAS Cr 

Art. 17. A familia acolhedora prestará servico de caráter voluntário, a qual não gerará, em 
nenhuma hipatese, vinculo empregaticio, funcional, profissional ou previdenciário corn o 
Municipio ou corn a entidade de execucão do serviço. 

Art. 18. Cada familia poderã receber apenas urna crianca ou adolescente por vez, a exceqãotzu  
dos grupos de irmâos. 

Art. 19. São requisitos para que familias ou pessoas participem do Serviço de Acolhimento de 
Criancas e Adolescentes em famIlia acolhedora: 	 < 

r 0 

- ser maior de dezoito anos, sem restrição quanta ao estado civil; 

II - ser residente no Municipio ha no minimo urn ano; 

Ill - não estar habilitado, em processo de habilitaçao, nem interessado em adotar criança ou 
adolescente; 

(OCO 
<0 
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Art. 16. Todos os profissionais que virern a compor a equipe do servico de acolhimento familiar 
deverão cumprir as obrigacOes previstas nesta Lei, bern coma no Estatuto da Crianca e do 
Adolescente - ECA, as orientaçôes técnicas para os Servicos de Acolhimento e normativas do 
SUAS. 
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IV - não ter nenhum membro da familia que resida no dorniculio envolvido corn o uso abusivo 
de ãlcool, drogas ou substãncias assemelhadas; 

V - ter a concordância dos demais membros da familia que convivem no mesrno domicilio; 

VI - apresentar boas condiça&s de saüde fisica e mental; 

VII - cornprovar idoneidade moral e apresentar certidão de antecedentes crirninais de todos Os 
membros que residem no domicilio da familia acolhedora; 

VIII - comprovar a estabilidade financeira da familia; 

IX - possuir espaco fisico adequado na residência para acoiher criança ou adolescente; 

X - obter parecer psicossocial favorável, expedido pela Equipe Interdisciplinar do Servico de 
Acolhimento Familiar; 

XI - participar das capacitaçães (inicial e continuada), bern como comparecer as reuniöes e 
acatar as orientaçöes da Equipe Técnica. 

Art. 20. Atendidos todos Os requisitos rnencionados no artigo anterior, a famIlia participante do 
Serviço assinará urn Termo de Adesão ao Serviço Municipal de Acolhimento Familiar. 

Art. 21. 0 requerimento de cadastro como familia acolhedora deverá ser instruldo corn os 
seguintes documentos: 

I - documento de identificacao, corn foto, de todos os membros da famIlia; 	 00 
Ca 

II - certidão de nascimento ou casamento de todos Os membros da familia; 	 Co 

Co 
III - comprovante de residéncia; 

IV - certidâo negativa de antcedentes criminals de todos os membros da familia que sejam 
maiores de idade; 	

0 

§ 11  A bolsa-auxIlio destina-se ao custeio das despesas corn o acolhido, as quais compreendem 
alimentacao, vestuário, materiais escolares e pedagógicos, serviços e atendimentos 
especializados complementares a rede püblica local, atividades de cultura e lazer, transporte e 
demais gastos relativos a garantia dos direitos fundamentals previstos no Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
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V - comprovante de atividade remunerada de pelo menos urn membro da familia. 

Art. 22. A familia acolhedora e Os acolhidos serâo acornpanhados e orientados pela Equipe 
Técnica do Serviço. 

Parágrafo LJnico. A coordenação do Serviço deverá garantir o encaminhamento prioritário das . 
crianças e adolescentes acolhidos aos serviços pUblicos de saüde, educaçao e assistência 
social, assirn como a inclusão em prograrnas de cultura, esporte, lazer e profissionalizaçâo. 

Art. 23. 0 desligamento da familia acolhedora poderá ocorrer nas seguintes situaçôes: 

- solicitação por escrito na qual constem os motivos e o prazo para efetivaçao do 
desligarnento, estabelecido em conjunto corn a Equipe Interdisciplinar do Servico; 	 0  CL 

II - descumprimento ou perda dos requisitos estabelecidos nesta Lei, comprovado por meio de 
parecer técnico expedido pela Equipe Interdisciplinar do Serviço; 	 S 

III - por determinacao judicial. 

CAPITULO V 
z IM 

DA BOLSA-AUXILIO 

Art. 24. Flea o Poder Executi':o Municipal autorizado a conceder as familias acolhedoras uma 
bolsa-auxilio mensal para cada criança ou adolescente acolhido, por meio de depósito bancário 
ern conta corrente indicada para esta finalidade pelo membro designado no Terrno de Guarda e Co 

Responsabilidade. 
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§2° Cada familia receberá bolsa-auxilio mensal, no valor per capita equivalente a uma crianca 
ou adolescente, a excecão dos grupos de irmãos. 

§ 30  Em caso de acolhimento, pela mesma familia, de mais de uma criança ou adolescente, a 
valor da bolsa-auxilio será proporcional ao nümero de acolhidos. 

§40  Em caso de acolhimento de crianças e adolescentes corn necessidades especiais, 
doencas graves, transtornos mentais ou dependentes quirnicos, devidamente comprovadas por 
meio de laudo medico, e criança de ate 06 (seis) meses de idade, o valor mensal poderá ser 
ampliado em ate 50% do valor estabelecido. 

§ 51  0 beneficiário do auxilio, uma vez apto a receber a recurso, estará isento da prestacão de 
contas dos gastos. 

§ 60  A familia acolhedora que receber o recurso na forma de bolsa-auxilio, mas nâo cumprir a 
responsabilidade familiar integral da crianca ou adolescente acolhido, ficará obrigada a 
ressarcir ao erário a importància recebida durante o periodo da irregularidade, sem prejuizo da 
responsabitidade civil e criminal. 

§ 710 valor da bolsa-auxilio será de urn salário minimo. 

Art. 25. A familia acolhedora habilitada no Servico Municipal de Acolhimento Familiar, 
independentemente de sua condicáo econOmica, após receber a criança ou adolescente em 
sua guarda, tern a garantia do recebimento de 1 (uma) bolsa-auxIlio por acolhido, nos 
seguintes termos: 

- a concessão da bolsa-auxilio sera realizada mensalmente a familia acolhedora apos a 
crianca ou o adolescente estar aos seus cuidados; 

II - a concessão da bolsa-auxIlio para a familia acolhedora deverá ser realizada durante o 
periodo de acolhimento. Quando se inserir ou se retirar a crianca ou o adolescente acolhido da 
familia acolhedora no decorrer do més, pagar-se-á a esta o valor do mOs integral, desde que o 
tempo total de acolhimento seja superior a 28 (vinte e oito) dias; 

Ill - nos casos em que a acolhimento seja igual ou inferior a 28 (vinte e oito) dias, a familia 
receberá a bolsa-auxIlio proporcional aos dias de permanência; 

IV - quando a acolhido for beneficiário do Beneficio de Prestacao Continuada - BPC ou de 
qualquer outro beneficio previdenciàrio ou assistencial, a familia acolhedora deverá depositar E 

adolescente acolhido, salvo no caso de determinacao judicial em contrário. 
50% do valor do beneficio recebido em conta-poupança em nome da crianca ou do 

•0 

() 
0 

0 

Parágrafo Unico. A interrupçäo do acolhimento familiar, por quaisquer motivos, irnplica a 
suspensão imediata da concessão da bolsa-auxilio. 

Art. 26. As famIlias acoihedoras terão direito a isencão ou abatimento, proporcional aos meses 
durante as quais acoiherem criancas ou adolescentes, do valor do IPTU referente ao imOvel em 8 
que se dá o acolhimento, nos termos estabelecidos em decreto especIfico do Poder Executivo. 

uJ 
0,0 

z 
CAPITULO Vi 
	 = 4JJ

0 co 
o • 

DAS DISPOSIçOES FINAlS 	
<(0 

Art. 27. 0 processo de monitoramento e avaliaçao do Serviço Municipal de Acolhimento' 
Familiar será realizado pela Coordenaçao e pela Equipe Interdisciplinar do Servico de 
Acoihimento Familiar, além dos árgãos, conseihos e entidades competentes, conforme as 
normativas vigentes. 	 (0 

0(0 

Parágrafo Unico. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - -06 

CMDCA, ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e aos Conseihos Tutelares, . o  Cc 

acompanhar e fiscalizar a regularidade do Servico Municipal de Acoihimento Familiar, bern 
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como encarninhar ao Juiz da lnfância e Juventude reiatOrio circunstanciado sempre que 
observar irregularidades. 

Art. 28. Aplicam-se estas regras, no que couber, as entidades conveniadas corn o Municipio 
para execucao do Servico Municipal de Acolhimento Familiar. 

Art 29. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a editar normas e procedimentos de 
execucão e fiscalizaçao do Servico Municipal de Acoihimento Familiar, que deverao seguir a 
legislaçâo nacional, bern como as polIticas, pianos e orientacöes dos demais órgãos oficiais. 

Art. 30. 0 Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de familias acoihedoras e de 
criancas e adolescentes acolhidos corn as dotacaes orcamentánas existentes. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 19 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Alvaro Dénis Ceni Scoiaro 
Prefeito 

Publicado no Diáno Oficial dos Municipios 
do Sudoeste do Paraná 

D]OEMS  A 
EDIQAO N.)de ''iI2O2O 
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