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LEI MUNICIPAL DE N01.569 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015

"Dispöe sobre a revogação da Lei no
1.131, de 20 de junho de 2006 que
Institul o Programa 'FamI/ia de Apolo' e
cr/a cáo

do

Pro grama

Fam il/a

Acoihedora e dá outras pro vidências"

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de São
José da Bela Vista, no uso de suas atribuiçbes que Tegalmente Ihe são
conferidas, faz saber que a Cãmara Municipal

APROVOU

e

ELA

PROMULGA e SANCIONA a seguinte LEI:
CONSIDERANDO a Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista é Orgão
corn autonomia financeira e jurIdica própria, asseguradas pela Constituição
da Repiiblica Federativa do Brasil, pela Constituição do Estado de São Paulo
e Lei Orgânica do MunicIpio, corn a finalidade de dirigir, controlar e
executar as atividades de seu interesse, visando atender a bern estar geral
da população;

CONSIDERANDO a artigo 227 da Constituição Federal e artigos 40, 25 e
101 do Estatuto da Crianca e do Adolescente, visando propiciar o
acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convIvio familiar por
decisão judicial.

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a Lei n° 1.131, de 20 de
junho de 2006, a fim de adequar a nova realidade social.

RESOLVE:

AMAILk,

Iw
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DISPOSICOES PRELIMINARIES

ART. 10. Fica revogado no seu inteiro teor a Lei no 1.131, de 20 de junho
de 2006, passando a vigorar conforme estabelecido neste ato.

Art. 20 Fica instituldo no âmbito do MunicIpio de Säo José da Bela Vista o
Programa FamIlia Acoihedora, a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social.

§10 0 Programa FamIlia Acoihedora será desenvolvido em consonância
com a que preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social - Lei 8742/93,
alterada pela Lei 12.435/11, corn o Estatuto da Crianca e do Adolescente Lei 8.069/90, bern coma, corn o Piano Nacional de Promocão, Proteço e
Defesa do Direito de Criancas e Adolescentes a Convivência Familiar e
Comunitãria, a PolItica Nacional de Assistência Social - Resolucäo n0145/04
do CNAS e a Tipificaço Nacional dos Servicos Socioassistenciais Resoluco n0109/2009 do CNAS; sendo classificado como servico de
proteco social especial de alta complexidade, na qual fica garantida a
proteco integral as famlilas e/ou indivIduos que se encontram em situaço
de ameaca, necessitando ser retirados do seu nticleo de convivência
familiar e/ou comunitária.

§

20 0 acolhimento familiar caracteriza-se como uma alternativa de

proteção as crianças e aos adolescentes que precisam, temporariamente,
ser retirados de sua famIlia de origem, mediante a concesso temporár
ia
de guarda e responsabilidade, conforme decisäo judicial sendo a mesma
inserida no selo de outro niicleo familiar.

Art. 30 0 Programa FamIlia Acoihedora tern coma princIpios:

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, n°1. 236-Cx. P. 03 -Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000 - São José da Bela Vista - SP
CNPJ. N059. 851.600/0001-06

-

www.sjbelavista.sp.gov.br

il

I - direito a convivência familiar e comunitária preconizado pelo Estatuto da
Crianca e do Adolescente - Lei 8.069/90, evitando a ruptura dos vInculos
corn familiares e Os prejuIzos causados pela institucionalizaçäo;

II - direito de crianças e adolescentes a convivênda em nicIeo familiar em
que sejarn asseguradas as condicöes para seu desenvolvimento;

III - trabaihar as relaçOes intra familiares e Os vinculos afetivos entre as
criancas e as adolescentes e seus familiares para compreender e sanar as
causas que levaram ao amparo temporário em famIlia acoihedora criando
condicôes para o retorno da crianca e do adolescente prioritariarnente a sua
farnIlia de origem.

Art. 40 Q Programa FamIlia Acoihedora tern coma objetivos:

I - garantir as criancas e adolescentes, proteção através de amparo
provisório em familias acoihedoras;

II - oferecer apoia e suporte psicossocial as famIlias de origem, facilitando
sua reorganização e a retorno de seus filhos, devendo para tanto inclul-los
em programas sociais diversos, inclusive nos de transferência de renda;

III - interromper a cicla da violência e da violação de direitos em famIlias
socialmente vulneráveis;

IV - tornar-se uma alternativa ao abrigamento e a institucionalizaco,
garantindo a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes;

V - oferecer apoia psicossocial as famIlias acoihedoras para execucäo da
funçäo de acolhimento;
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VI - possibilitar a convivência comunitária e a acesso a rede de polIticas
publicas, e

VII - preservar vInculos corn a famlila de origern, salvo determinacäo
judicial em contrário.

Art. 50 0 programa atenderá crianças e adolescentes do MunicIpio de Säo
José da Bela Vista, de zero a dezoito anos incompletos, inclusive àqueles
corn deficiência, que estejam sendo vitimas de rnaus tratos, negiigência,
abandono e formas miiItiplas de violência e que necessitem de proteco por
determinacão judicial.

Parágrafo ünico. Somente será inserida no Programa FamIlia Acoihedora

a crianca e/ou adolescente que assim for designada por ordem judicial.
Art. 60 0 Juizado da Vara da Infância e Juventude de Franca concederá a
guarda da crianca ou adolescente

a famIlia acoihedora previamente

cadastrada, capacitada e assistida pelo programa.

Art. 70 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social poderá firmar
parcerias corn entidades e instituicôes que atuem no sistema de garantia
dos direitos da criança e do adolescente objetivando a identificaco de
famlilas corn capacidade para atuar no Programa e fiscalizar seu
desempenho como tal.

Art. 80 0 acolhimento por famIlia acoihedora, no âmbito do Programa, terá
caráter temporário e seu tempo de duraco será de ate 12 (doze) rneses,
podendo ser prorrogado, rnediante autorizaçäo judicial.
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Parágrafo ónico. A equipe técnica fornecerá ao ]uIzo da Infância e da
Juventude relatório mensal sobre a situaco do assistido, em cada caso
particular.

Art. 90 Todo o processo de acolhimento e reintegraço familiar será
acompanhado pela equipe técnica do Programa, que será responsável por
cadastrar, selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as famIlias
acoihedoras, antes, durante e após o acolhimento.

Parágrafo ünico. Todo processo de acolhimento e reintegraco familiar se
dará par autorizaçào judicial nos termos da Lei 8.069, de 1990.

Art. 100 A inscriço das famIlias interessadas no acolhimento de criancas e
adolescentes será gratuita e feita mediante preenchimento da Ficha de
Cadastro do Programa e apresentacäo dos documentos abaixo
relacionados:

I - Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho;
II - Comprovacäo de inscricão no Cadastro de Pessoas FIsicas;
III - Certido de Nascimento ou Casamento;
IV - Comprovante de Residência;
V - Certidäo Negativa de Antecedentes Criminais;
VI - Atestado de Sanidade FIsica e Mental;
VII - Comprovante de Rendimentos.

Parágrafo ünico. A inscriço da FamIlia Acolhedora no programa será
realizada pela equipe técnica do programa e condicionada a apresentaçäo
dos documentos supracitados de todos as membros do nCicleo familiar
maiores de 18 anos. Sendo que as responsáveis pelo acolhimento no
podero ter nenhuma pendência corn a documentago requerida; quanta

ia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major Jo ão Soares, n°1. 236-Cx. P. 03 -Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000 - São Jos(! da Bela Vista - SP
CNPJ. N059. 851.600/0001-06
www.sjbelavista.sp.gov.br

aos outros membros da famIlia a equipe técnica deverá avaliar cada
situacão.

Art. 110. Poderá ser famIlia acolhedora aquela cujo responsável tenha
idade minima de 21 anos, e preencha as seguintes requisitos:

I - residente no MunicIplo de So José d Bela Vista corn tempo comprovado
no mInimo de 01 ano;
II - corn boas condicöes de saide fIsica e mental;
III - que no tenha condenacäo judicial penal transitada em julgado;
IV - corn tempo disponIvel para a crianca e/ou adolescente, capacidade de
dar afeto e cujos membros mantenham uma relaco harmoniosa no espaço
do lar;
V - corn parecer psicossocial favorável ernitido pela equipe técnica do
prograrna;
VI - estarern todos as membros da famIlia em comum acordo corn o
a cal him en to;
VII - residir em imóvel cam espaco e condiçöes adequados ao acoihimento.

Art. 120. So deveres e direitos da famIlia acolhedora:

I - assegurar

a crianca e/ou adolescente assistência material, educacional,

espiritual, afetiva e de saide;
II - acoiher, quando for a caso, grupo de irmaos para evitar a ruptura dos
vInculos familiares;
III - assinar a Termo de Adesao após emissao de parecer psicossocial
favorãvel

a inclusao no programa;

IV - participar das capacitaçbes e encontros a serem marcados pela equipe
técnica do Programa;

im
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V - participar de serviços e Programas de Assistência Social desenvolvidos
pelo MunicIpio e de atividades comunitárias, conforme orientaco da equipe
técnica;
VI - receber a equipe técnica do programa em visita domiciliar;
VII - comunicar a equipe do servico todas as situaçöes de enfrentamento,
de dificuldades que observem durante o acompanhamento, seja sobre a
crianca, seja sobre a própria famlila acolhedora e a famIlia de origem.

Art. 130. A equipe técnica do programa, no uso de suas atribuiçöes,
acompanhará sistematicamente as famIlias acolhedoras, as crianças e
adolescentes acolhidos e as famIlias de origem.

§ 10 0 acompanhamento as famIlias acolhedoras e as famIlias de origem
se dará por meio de:

I - visitas domiciliares e elaboracão de urn piano de acompanhamento
familiar a ser preparado para cada famlila;
II - atendimento psicossocial aos envolvidos;
III - preparaço e execucâo de encontros de acompanhamento a serem
realizados corn a presenca das famIlias envolvidas e das criancas e
adolescentes acoihidos;
IV - encarninhamento a Rede de Protecäo socioassistencial e intersetorial.

Art. 140. 0 Prograrna institui o auxIlio financeiro mensal, no valor
correspondente a urn saiãrio mInimo por crianca e/ou adolescente acolhido,
a ser repassado pelo MunicIplo a familia acolhedora, visando o custeio dos
gastos relativos as necessidades dos acothidos.

§ 10. 0 auxIlio financeiro será subsidiado pelo MunicIplo de Säo José da
Bela Vista, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,

vi
AAANJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BELA VISTA-SP
Rua Major )oão Soares, n°1. 236-Cx. P. 03 -Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000 - São José da Bela Vista - SP
CNPJ. N0 59. 851.600/0001-06
www.sjbelavista.sp.gov.br

conforme previsâo na dotaçào orcamentária, bern coma doacöes e outras
parcerias.

§ 20 Na hipótese da famIha acoiher a mais de urn beneficiário, para cada
nova acolhido será repassado a equivalente a meio (1/2) salãrio minima,
ate a limite de três (3) beneficiados.

§ 30 0 pagamento do auxIlio financeiro será feito mensalmente de acordo
corn as norrnas e procedirnentos legais da Prefeitura.
§ 40 A prestação de auxIllo financeiro se encerrará ao final do acolhimento.

§ 50 Mediante justificativas que envolvam lacos de parentescos entre os
beneficiados, a regra do §20 poderã ser excepcionada.

§ 60 0 AuxIllo de que trata este artigo será pago proporcionairnente aos
dias de acoihimento, quando estes forem menores do que o mês corrido.

Art. 150. Os casos de nâo adaptaço entre criancas ou adolescentes e
familiares acolhedores identificados pelo programa serão, imediatamente,
comunicados ao JuIzo da Infância e Juventude, que poderá determinar a
-

desligarnento compulsório da farnIlia no Prograrna.

Art. 160. Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a
composicãa da equipe técnica do Prograrna FamIlia Acolhedora.

Art. 170. Sao atribuiçöes da equipe técnica do pragrama:

I - cadastrar, selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as famIlias
a co I he dora s;

AAAWb
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II - acompanhar e dar apoio psicossocial as famIlias acoihedoras, famlilas
de origem e crianças e adolescentes durante o acoihimento;
III - garantir apoio psicossocial a FamIlia Acoihedora após a salda da
crianca;
IV - oferecer as famIlias de origem apoio e orientaco psicossocial, incluso
nos programas soclais da prefeitura e incluso na rede sócio assistencial do
ba I rro;
V - acompanhar criancas, adolescentes e famlilas de origem após a
reintegraço familiar por ate dois anos;
VI - organizar encontros, cursos, capacitaçôes e eventos;
VII - realizar a avaliação sistemática do programa e de seu alcance social;
VIII - enviar relatório avaliativo mensal a autoridade judiciária informando
a situacão atual da crianca ou adolescente, da famIlia de origem e da
famIlia acolhedora;
IX - desenvolver outras atividades necessárias ao born desempenho do
progra ma.

Art. 180. Fica admitida no âmbito do Programa Famulia Acolhedora a figura
da famIlia extensa, assim entendida aquela formada por parentes próximos
corn os quals o assistido convive e mantém vInculos de afinidade e
a fe ti vi dade.

Parágrafo ünico. A FamIlia Extensa se aplicam as condicionantes e
obrigaçôes da famIlia acolhedora, exceto quanto a exigência de residência
no MunicIplo, admitindo-se, neste caso, a residência no Estado de São
Paulo.

Art. 190.

A Assistência material prevista nesta Lei poderá

excepcionalmente ser concedida a famIlia de origem identificada como
hipossuficiente que receber ordem judicial de reintegração de crianca e
ado I esce n te.
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§ 10 Será considerada necessitada do benefIcio, para os fins deste artigo, a
famIlia cuja renda per capita for igual ou inferior a urn (1) salário mInimo,
näo considerando para fins destes cálculos, Os benefIcios de transferência
de renda recebidos pelo nücleo familiar.

§ 20 Aplica-se, na hipótese deste artigo, todas as condicionantes da famIlia
acoihedora, no que couber.

Art. 200. 0 benefIclo desta Lei somente poderã ser concedido a cada
farnILia pelo prazo de 02 (dois) anos.

ART. 210. Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubLicaco, revogadas
as disposicôes em contrário, podendo, caso seja necessário, regulamentar
a presente lei por Decreto.

CELIA MARIAFERRA lOLl DO SA NTTOS
Prefeita Municipal

