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Lei Municipal n.º. 491/2021.                                           De 14 de Maio de 2021 

 
Dispõe sobre a criação do Programa de 

Acolhimento Familiar de crianças e adolescentes e 

dá outras providencias. 

 

O Prefeito Constitucional do Município de São João do Tigre, Estado da Paraíba, no uso 
de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei. 
 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do município do São João do Tigre o Programa de 

Acolhimento Familiar, com o objetivo de acolher provisoriamente crianças e 

adolescentes vítimas de violência doméstica e afastados de suas famílias de origem 

por determinação do Poder Judiciário. 

§ 1º O Programa de Acolhimento Familiar tem como finalidade a reconstrução dos 

vínculos familiares e comunitários, visando a reinserção das crianças e adolescentes 

às suas famílias de origem, sempre que possível. 

§ 2º O Programa abrange um psicólogo e um assistente social e o 

acompanhamento de até 05 (cinco) famílias acolhedoras. 

§ 3º Os profissionais mencionados no parágrafo anterior serão designados dentre 

os em atividade no quadro de pessoal da Administração Municipal. 

 

Art. 2º São beneficiários do Programa de Acolhimento Familiar, as crianças e os 

adolescentes em situação de violação de direitos, observadas as seguintes condições: 

I - estar a guarda sub judice na Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

Monteiro, desde que sem destituição do poder familiar; 

II - estar em acolhimento Institucional ou não; 

III - encaminhados pelos Conselhos Tutelares e pela Vara da Infância e Juventude 

da Comarca de Monteiro; e 

IV - com possibilidade de reinserção familiar. 
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Art. 3º Poderão habilitar-se como família acolhedora, pessoas ou famílias 

interessadas em acolher crianças e adolescentes, zelando por seu bem-estar, que 

atendam os seguintes critérios: 

I - pessoas com idade superior a 21 (vinte e um) anos, sem restrição de raça, 

gênero ou estado civil, que comprovem idoneidade moral, residam no município do São 

João do Tigre e cumpram os requisitos exigidos nesta Lei; 

II - não apresentem problemas psiquiátricos ou de dependência de substâncias 

psicoativas; 

III - apresentarem disponibilidade para participar do processo de seleção e 

atividades do Programa. 

 

Art. 4º A habilitação ao Programa de Acolhimento Familiar ocorrerá mediante 

assinatura de um termo de compromisso junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, 

e Segurança Alimentar de São João do Tigre. 

§ 1º A equipe será composta conforme Guia de Orientações Técnicas, Serviços de 

acolhimento para crianças e adolescentes do Ministério de Desenvolvimento Social – 

2009. 

§ 2º A equipe do Programa ficará responsável por selecionar, avaliar e acompanhar 

todos os envolvidos no Acolhimento Familiar, sendo famílias ou indivíduos acolhedores, 

crianças e adolescentes acolhidos e famílias de origem. 

 

Art. 5º A permanência da família ou indivíduo no Programa de Acolhimento 

Familiar estará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: 

I - salvaguardar todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao 

guardião, obrigando-se a prestar assistência material, moral e educacional à criança e 

ao adolescente, tendo o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais conforme 

descrito no artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
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II - prestar informações a respeito da situação da criança e do adolescente acolhido 

à equipe que acompanha o caso, apresentando documentos relevantes para a 

avaliação do desenvolvimento dos acolhidos; 

III - contribuir no processo de preparação do acolhido para a sua reinserção 

familiar, a partir das orientações trazidas pelos profissionais do Programa de 

Acolhimento Familiar; 

IV - frequentar assiduamente as atividades do Programa, respeitando o limite de 

faltas estabelecido previamente e atendendo as convocações feitas pela equipe técnica 

do Poder Judiciário. 

 

Art. 6º A família acolhedora poderá ser desligada do Programa: 

I - por determinação judicial, realizando reinserção familiar da criança ou do 

adolescente quando possível ou encaminhando para outra medida de proteção, 

quando for o caso; 

II - por descumprimento das obrigações e responsabilidades descritas no artigo 8º 

desta Lei; 

III - desistência. 

Parágrafo único. A desistência deverá ser planejada visando o bem-estar da 

criança ou do adolescente e das famílias envolvidas. 

 

Art. 7º O serviço prestado pela família ou pessoa acolhedora é voluntário e não se 

configurará, em hipótese nenhuma, vínculo empregatício ou profissional com o 

Município do São João do Tigre. 

 

Art. 8º A família ou pessoa acolhedora não deverá viajar com a criança ou o 

adolescente sem a prévia comunicação à equipe da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar, responsável pelo Programa de 

Acolhimento Familiar. 
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Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

São João do Tigre (PB), em 14 de Maio do ano de 2021. 
 

 

 
Márcio Alexandre Leite 

PREFEITO 
 

 


