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ACOLHIMENTO EM FAMíLIA ACOLHEDORA
PARA IDOSOS E PARA ADULTOS GOM
DEFICIÊNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.dor.I ÍOÍ,tri '

FAÇO SABER QUE A CÂrrrnnn [/UNrCrpAL DE CASCAVEL, ESTADO
DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO IVUNICIPAL, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:
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Art. 10 lnstituí no tt/unicípio de Cascavel - Paraná o PROGRAMA
CASCAVEL CARIDOSO, Acolhimento em Familia Acolhedora para ldosos e para

Adultos com Deficiência, atendendo a garantia do direito do idoso previstos na Lei
Federal no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do ldoso) e dos direitos de
pessoas com deficiência contidos na Lei Federal no 13.146 de julho cje 2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Art. 2o O Programa de Acolhimento em Família Acolhedora constitui-se
em acolhimento de ldosos e para Adultos com Deficiência, por famílias previamente
cadastradas e habilitadas no Programa, residentes no [Município de Cascavel-
Paraná, há no mínimo 24 (vinte e quatro) meses e que tenham condiçÕes de recebê-
los e mantê-los condignamente, garantindo a manutenção dos direitos básicos,
oferecendo meios necessários à saúde, alimentação e convívio social com
acompanhamento direto da Equipe Técnica do Programa, bem como dos orgãos de
fiscalização do Programa.

Art. 30 Para os efeitos desta lei considera-se público do Programa de
Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência, os
residentes no Município de Cascavel - Paraná, há no mÍnimo de doze meses:

| - ldoso: pessoa com idade igual ou superior a 60 anos com seus direitos
ameaçados ou violados (vítimas de violência sexual, física, psicologica,
negligência e em situação de abandono) e que necessitem de proteção, por
estar com seus direitos violados e/ou com vínculos familiares fragilizados
eiou rompidos não dispondo de condiçÕes para permanecer com a família, e
nem dispor de condiçÕes de autossustentabilidade.

ll - Pessoa adulta com deficiência: maiores de 18 anos, com deficiência,
com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condiçÕes com
as demais pessoas, que tenham seus direitos ameaÇados ou violados
(vítimas de violência sexual, física, psicologica, negligência e em situação cle
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abandono) e que necessitem de proteção, por estar com seus direitos

violados e/ou com vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos não

dispondo de condições para permanecer com a família, e nem dispor de

condições de autossustentabilidade.

CAPíTULO II

DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMíLIA
ACOLHEDORA PARA IDOSOS E PARA ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

Art. 4o O Programa de Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e

para Adultos com Deficiência objetiva:

| - garantir aos idosos e adultos com deficiência, que necessitem de proteção,

o acolhimento provisório em famílias acolhedoras, possibilitando a

reconstrução e o fortalecimento dos vínculos familiares e o rompimento do
ciclo de violaçÕes de direitos;

ll - oportunizar aos atendidos pelo Programa de Acolhimento em FamÍlia
Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência, acesso aos
Serviços públicos na área da Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura,
Esporte e Lazer, entre outros conforme a necessidade, assegurando seus
direitos constitucionais;
lll - contribuir para a superação da situação vivida com menor grau de
sofrimento e perda, preparando-os para a reintegração familiar sempre que
possível;

lV - articular com a rede socioassistencial e com as demais políticas
públicas a fim de potencializar o cuidado e proteção por pafte das famílias
acolhedoras e das famílias de origem.

Art. 50 A inclusão do idoso ou do adulto com deficiência, no Programa de
Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência se
dará a partir da avaliação da equipe técnica do Centro de Referência Especializada
em Assistência Social (CREAS), e/ou Comissão lt/unicipal de Análise de ViolaçÕes
de Direitos contra a Pessoa ldosa e contra Pessoa Adulta com Deficiência, salvo
transferência de modalidade de acolhimento.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO, DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA EQUIPE TÉCNICA E DO

PROGRAMA DE ACOLHIMENTO EM FAMíLIA ACOLHEDORA PARA IDOSOS E
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Seção I

Da Gestão

;liiiiil.riii

Art. 6o A gestão do Programa de Acolhimento em FamÍlia Acolhedora
para ldosos e para Adultos com Deflciência é de responsabilidade da Secretaria

, i,- . [/unicipal de Assistência Social, que contará com a articulação e envolvimento dos/.' I),'.-.-l
'([i,(
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atores do Sistema de Garantia dos Direitos da pessoa idosa e das pessoas adultas
com deficiência, notadamente:

| - Conselho lVunicipal dos Direitos do ldoso;
ll - Conselho l\íunicipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
lll - Orgãos municipais gestores das políticas de Assistência Social,
Educação, Saúde, Habitação, Esporte, Cultura eLazer, Trabalho;
lV - Poder Judiciário do Estado do Paraná;
V - tt/inisterio Público do Estado do Paraná;
Vl - Defensoria Publica do Estado do Paraná.

Art. 7o O publico inserido no Programa de Acolhimento em Família Acolhedora paru
ldosos e para Adultos com Deficiência receberá:

| - com absoluta prioridade, atendimento nas áreas de Saúde, Educação e
Assistência Social, por meio das políticas públicas existentes.

ll - acompanhamento psicossocial pela equipe do Serviço de Acolhimento
em Família Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência.

lll - estímulo à manutenção e/ou fortalecimento de vínculos afetivos com sua
família de origem, nos casos em que houver possibilidade.

Seção Il
Dos Recursos Financeiros

Art. 8o O Programa de Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e
para Adultos com Deficiência, contará com recursos financeiros da Secretaria
tMunicipal de Assistência Social.

Art. 90 A gestão do Programa de Acolhimento em Família Acolhedora
para ldosos e para Adultos com Deficiência deverá contar com espaço físico
condizente com as atividades da Equipe Tecnica.

Parágrafo único. A família acolhedora deverá contar com espaço
residencial em condiçÕes de habitabilidade, acessibilidade e condizente com as
necessidades do acolhido.

Art. 10. Os recursos financeiros alocados para o Programa de
Acolhimento Familiar serão destinados a oferecer:

l- Bolsa-Auxílio para as famílias acolhedoras.

ll - Capacitação continuada paru a Equipe Técnica e de Apoio, preparação e
formação das Famílias Acolhedoras para ldosos e para Adultos com
Deficiência.

lll - Acompanhamento e trabalho de reintegração familiar junto à família de
origem.

t *. J.: 
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lV - Espaço físico adequado e equipamentos necessários para os
profissionais prestarem atendimento e acompanhamento às famílias do
Programa.

V - l/anutenção dos vencimentos da Equipe Técnica e de Apoio.

Vl - Nlanutenção de veículo(s) adequados disponibilizados para o Programa.

Art.11. A Secretaria [t/unicipal de Assistência Social (SEASO) deverá
compatibilizar a quantidade de famílias acolhedoras com as dotações orçamentárias
existentes.

Seção lll
Da Equipe Técnica

Art. 12. A Equipe Técnica do Programa de Acolhimento em Família
Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência, será formada por servidores
do Município, lotados na Secretaria [/unicipal de Assistência Social.

Art. 13. A Equipe prestará acompanhamento sistemático à família
acolhedora, ao acolhido e à família de origem, com o apoio da Divisão de Proteção
Social Especial.

Parágrafo único. Todo o processo de acolhimento e reintegração familiar
será acompanhado pela Equipe Técnica do Programa de Acolhimento em Família
Acolhedora paru ldosos e para Adultos com Deficiência, que será responsável por
cadastrar, selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as famílias acolhedoras,
antes, durante e apos o acolhimento, seguindo atribuiçÕes específicas para cada
função de acordo com as legislaçÕes.

Art. 14. São atribuições da Coordenação do Programa de Acolhimento
em Família Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência, sem prejuízo
das demais atribuições não especificadas nesta lei:

I - enviar o Termo de Adesão e o Termo de Desligamento da família
acolhedora para a Divisão de Proteção Social Especial da SEASO;

ll - encaminhar em tempo hábil relatório mensal à Divisão Administrativa e
Financeira da SEASO, extraído do Sistema de lnformação da SEASO, no
qual deverá constar: data da inserção da família acolhedora; nome do
responsável; RG do responsável; CPF do responsável; endereço da família
acolhedora; nome do acolhido; data de nascimento; período de acolhimento;
valor a ser pago;

lll - encaminhar em tempo hábil à Divisão Administrativa e Financeira da
SEASO, relação de nome das famílias, nome do banco e número da agência
e conta bancária para deposito da bolsa-auxílio;

lV - cumprir as obrigaçÕes previstas nesta Lei;
I
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V - monitorar, supervisionar e orientar a Equipe Técnica e de Apoio na
execução do serviço;

Vl - acompanhar e monitorar a inserçáo, permanência e o desligamento das
Famílias Acolhedoras;

Vll - gerar o Relatorio l/ensal do Sistema de lnformação da Secretaria
Municipal de Assistência Social e apresentar a Divisão de Proteção Social
Especial e ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa ldosa.

Art. 15. São atribuiçÕes da Equipe Técnica, sem prejuízo das demais
atribuiçÕes não especificadas nesta lei:

| - cadastrar, avaliar e preparar as famílias acolhedoras;

ll - A avaliação psicossocial envolverá todos os membros da família e será
realizada por meio de visitas domiciliares, entrevistas, contatos com
colaterais e observação das relaçÕes familiares e comunitárias;

lll - acompanhar sistematicamente as famílias acolhedoras, família de
origem, idosos e pessoas adultas com deficiência durante o acolhimento;

lV - acompanhar sistematicamente os idosos e pessoas adultas com
deficiência nos casos de retorno a família de origem;

V - elaborar e acompanhar a execução do Plano lndividual de Atendimento
(PlA) de todos os acolhidos logo apos o acolhimento;

Vl - acompanhar sistematicamente a família acolhedora, os acolhidos e a

família de origem, contando com o apoio dos demais integrantes da rede de
atenção e proteção social;

Vll - monitorar as visitas dos acolhidos e as famílias de origem e famílias
acolhedoras;

Vlll - registrar e manter atualizados no Sistema de lnformação da Secretaria
de Assistência Social todos os atendimentos realizados.

GAPíTULO IV
DO CADASTRO E SELEÇÃO DAS FAMíLIAS ACOLHEDORAS

Art. 16. As pessoas interessadas em participar como Família Acolhedora
do Programa de Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para Adultos
com Deficiência deverão atender aos seguintes requisitos:

| - comprovar moradia fixa no [/unicípio de Cascavel-Paraná há no mínimo
24 (vinte e quatro) meses;

ll - ter disponibilidade de tempo para oferecer proteção e apoio ao acolhido;

i
ij

tí
'i

Rua Paraná, 5000 - Caixa Postal 115 - CEP 85807-900 - CNPJ 76.208.86710001-07



i
l

':
,l

il

MUNICíPIO DE

CASCAVEl
Estado do Paranâ

lll - ter idade superior a trinta anos, sem restrição quanto ao sexo e estado
civil;

lV - apresentar boas condiçÕes de saúde física e mental;

V - apresentar concordância de todos os membros da família maiores de 1B

anos que vivem na residência;

Vl - não ter nenhum membro da família que resida no domicílio envolvido
com o uso e abuso de álcool, drogas ou substâncias assemelhadas;

Vll - comprovar idoneidade moral e apresentar certidão de antecedentes
criminais de todos os membros que residem na residência da família
acolhedora;

Vlll - comprovar renda familiar;

lX - possuir espaço físico adequado na residência para acolher o idoso ou
pessoa adulta com deficiência, possibilitando a acessibilidade e
habitabilidade;

X parecer psicossocial favorável, expedido pela Equipe Tecnica do
Programa de Acolhimento Familiar;

Xl participar das capacitaçÕes (inicial e continuada), bem como
comparecer às reuniões e aderir às orientaçÕes da Equipe Técnica do
Programa de Acolhimento Familiar.

Art. 17. A inscrição das famílias interessadas em participar do Programa
de Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência,
será gratuita e realizada por meio do preenchimento de Ficha de Cadastro do
Programa, apresentando os documentos:

| - Carteira de ldentidade e CPF;

ll - Certidão de Nascimento ou Casamento;

lll - Comprovante de Residência atualizado;

lV - certidão negativa de antecedentes criminais de todos os membros da
família que sejam maiores de idade;

Parágrafo único. Não se incluirá como Família Acolhedora no Programa de
Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência,
famílias que tenham parentesco com pessoa acolhida em qualquer Unidade de
Acolhimento da Política de Assistência Social.

Art. 18. Atendidos todos os requisitos mencionados nos artigos 16 e 17 e
após a emissão do parecer psicossocial favorável à inclusão no Programa, a família
assinará um Termo de Adesão ao Programa de Acolhimento em Família Acolhedora
para ldosos e para Adultos com Deficiência.
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Art. 19. O requerimento de cadastro como família acolhedora deverá ser
instruído com os seguintes documentos:

| - documento de identificação, com foto, de todos os membros da família;

ll - certidão de nascimento ou casamento de todos os membros da família;

lll - comprovante de residência atualizado;

lV - certidão negativa de antecedentes criminais de todos os membros da
família que sejam maiores de idade;

V - comprovante de atividade remunerada de pelo menos um membro da
família;

Vl - cartão do INSS (no caso de beneficiários da Previdência Social);

VII - atestado médico que comprove saúde física e mental dos responsáveis.

Art. 20. As famílias cadastradas receberão acompanhamento e
preparação contínua, sendo orientadas sobre os objetivos do Programa de
Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência,
sobre a recepção, manutenção e o desligamento dos acolhidos.

CAPíTULO V
DO PERíODO DE ACOLHIMENTO E DA CAPACIDADE

Art. 21. O período de acolhimento será de até doze meses, podendo
ser prorrogado conforme avaliação técnica.

Art. 22. Os profissionais do Programa de Acolhimento em Família
Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência efetuarão o contato com as
famílias acolhedoras, observadas as características e necessidades do idoso ou
adulto com deficiência e as preferências expressas pela família acolhedora no
processo de inscrição.

Art. 23. Cada família deverá acolher somente um idoso ou um adulto com
deficiência por vez, salvo se entre os acolhidos houver vínculo de parentesco e o
acolhimento conjunto for recomendável pela Equipe Técnica do cREAS.

Art. 24. O encaminhamento do idoso e do adulto com deficiência ao
Programa de Acolhimento ocorrerá mediante a assinatura de Termo de
Responsabilidade e ou Curatela, se necessário, concedida à Família Acolhedora,
determ inada judicialmente.

Art. 25. Os Técnicos do Programa de Acolhimento em Família Acolhedora
para ldosos e para Adultos com Deficiência acompanharão todo o processo de
acolhimento por meio de visitas domiciliares e encontros individuais ou em grupos,

, com objetivo de facilitar e contribuir com o processo de adaptação do acolh
ia acolhedora
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Art. 26. A capacidade de atendimento do Programa de Acolhimento em
Família Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência será em
conformidade com a demanda registrada no Sistema de informaçÕes da Secretaria
IVunicipal de Assistência Social e dotaçÕes orçamentárias existentes.

CAPíTULO VI
DOS USUÁNIOS INTERDITADOS

Art. 27. Nos casos de usuários interditados em que o benefício seja
administrado pelo curador, caberá à equipe do Programa de Acolhimento em Família
Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência a informação às autoridades
competentes, inclusive judiciárias, para nomear novo curador, podendo ser o

Coordenador do Programa de Acolhimento ou a Família Acolhedora.

Art. 28. O Curador responsável pelo benefício eiou aposentadoria
recebido pelo idoso e/ou adulto com deficiência, poderá utilizar o valor de ate 70oÁ

em prol do idoso ou adulto com deficiência, prestando contas dos gastos, com os
devidos comprovantes das despesas realizadas, sob pena de incorrer nas sançÕes
criminais e civis cabíveis, depositando o valor correspondente a no mínimo 30% em
conta específica em nome do curatelado.

Parágrafo único. A cessação da curatela, quando exercida pela família
acolhedora, dar-se-á no momento do término do acolhimento.

CAP|TULO VII
RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA ACOLHEDORA

Art. 29. A família acolhedora tem a responsabilidade familiar pelo
acolhido (durante período de acolhimento), responsabilizando-se pelo que se segue:

| - todos os direitos e responsabilidades legais reservados, obrigando-se à
prestação de assistência material, moral e social ao idoso ou adulto com
deficiência;
ll - proporciona açÕes que possibilitem a convivência familiar e comunitária
do acolhido;
lll - participar da capacitação inicial e continuada para Família Acolhedora;

lV - prestar informações sobre a situação do acolhido à Equipe Técnica do
Serviço;

V - contribuir na preparação do acolhido para o retorno à família de origem,
sempre sob orientação técnica dos profissionais do Programa de
Acolhimento em Família Acolhedora paru ldosos e para Adultos com
Deficiência;

Vl - nos casos de não adaptação, a família procederá à desistência formal
do acolhimento, responsabilizando-se pelos cuidados do acolhido até novo
encaminhamento, o qual será providenciado pela Equipe Técnica do
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Programa de Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para
Adultos com Deficiência;

Vll - a transferência para outra família deverá ser feita de maneira gradativa
e com o devido acompanhamento.

Art. 30. O desligamento da família acolhedora poderá ocorrer nas
seguintes situações:

I - solicitação por escrito na qual constem os motivos e o prazo para
efetivação do desligamento, estabelecido em conjunto com a Equipe Técnica
do Programa;
ll - descumprimento ou perda dos requisitos estabelecidos nos artigos n'(s)
16,17,18 e 19, desta Lei, comprovado por meio de parecertécnico expedido
pela Equipe Técnica do Programa;
lll - por determinação judicial.

Parágrafo único. A família Acolhedora desligada do Programa deverá
assinar o Termo de Desligamento do Programa de Acolhimento em Família
Acolhedora paru ldosos e para Adultos com Deficiência.

CAPiTULO VIII
DA BOLSA AUXíLIO

Art. 31. As famílias cadastradas no Programa de Acolhimento em Família
Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência, independentemente de sua
condição econômica, têm a garantia do recebimento de subsídio financeiro, por
acolhido, nos seguintes termos:

| - nos casos em que o acolhimento familiar for inferior a um mês, a família
acolhedora receberá bolsa auxílio proporcional ao tempo de acolhimento;

ll - nos acolhimentos superiores a um mês, a família acolhedora receberá
bolsa auxílio integral a cada trinta dias de acolhimento;

lll - na hipotese da família acolher mais de uma pessoa caberá o pagamento
de um benefício para cada acolhido.

Art. 32. A bolsa auxílio será repassada por meio de deposito em conta
bancária informada à Equipe Técnica do Programa de Acolhimento em Família
Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência no momento do
cadastramento.

Art. 33. O valor da bolsa auxílio será de R$ 1.031,00 (um mil e trinta e um
reais).

§1o SituaçÕes em que o acolhido não receba nenhum tipo de benefício e/ou
aposentadoria, o valor da bolsa auxílio será de R$1.s46,s0 (um mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).
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§2o A partir do momento em que o acolhido passar a receber benefícios e/ou
aposentadoria o valor da bolsa auxílio será de R$ 1.031,00 (um mil e trinta e
um reais)

Art. 34. A família acolhedora que tenha recebido a bolsa auxílio e não
tenha cumprido com os encargos desta Lei fica obrigada ao ressarcimento da
importância recebida durante o período da irregularidade.

§1o Compete à Equipe Tecnica do Programa de Acolhimento em Família
Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência acompanhar, pata
evitar o descumprimento da presente Lei pelas famílias acolhedoras, bem
como, o desatendimento aos direitos dos acolhidos.

§2o A interrupção do acolhimento familiar, por quaisquer motivos, implica a

suspensão imediata da concessão da bolsa-auxílio.

CAP|TULO IX
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 35. Fica o Poder Executivo [\Iunicipal, por meio da Secretaria
tMunicipal de Assistência Social, autorizado a editar normas e procedimentos de
execução e fiscalização do Programa de Acolhimento em Família Acolhedora para
ldosos e para Adultos com Deficiência, por meio de Decretos, que deverão seguir a
legislação nacional, bem como, as políticas, planos e orientações dos demais orgãos
oficiais.

Art. 36. Fica o Poder Executivo tMunicipal autorizado a celebrar parcerias
com organizaçÕes da sociedade civil, e termos de convênio com outros orgãos
pÚblicos, na forma da legislação vigente, a fim de possibilitar a plena execução das
atividades do Programa de Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para
Adultos com Deficiência.

CAPíTULO X
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 37. O processo de [Vonitoramento e Avaliação do Programa de
Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência
será realizado pela equipe da Divisão de Proteção Social Especial da Secretaria
lVunicipal de Assistência Social.

Parágrafo único. Compete ao Conselho tMunicipal dos Direitos do ldoso
(ClVlDl) e o Conselho tMunicipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CIVDPD)
acompanhar e fiscalizar a regularidade do Programa de Acolhimento em Família
Acolhedora para ldosos e para Adultos com Deficiência.

CAPíTULO XI
DAS DtSPOSTÇOES GERATS

Art. 38. Aplicam-se estas regras, no que couber, às organizaçÕes da
ade civil (oSC) que possuir parceria com o lMunicípio para execução do

.i.
ia,
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Programa de Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para Adultos com

Deficiência.

Art. 39. As despesas decorrentes d esta Lei correrão à conta
de dotaçÕes orçamentárias vinculadas a de Assistência Social

Art. 40. Esta lei entra em o

Leonal aranhos,
P tVlunicipal

r na data de sua pub
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MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres Vereadores(as)

Submeto à apreciação dos Senhores [/lembros da Câmara lVunicipal o

Projeto de Lei que "lNST|TUl O PROGRAIvIA CASCAVEL CARIDOSO,

ACOLHIMENTO EI\4 FAIVI|LIA ACOLHEDORA PARA IDOSOS E PARA ADULTOS

COIU DEFICIÊNCIA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A proposta legislativa objetiva acolher em "Família Acolhedora" Idosos e

Adultos com Deficiência, considerando como.

| - ldoso: pessoa com idade igual ou superior a 60 anos com seus
direitos ameaçados ou violados (vítimas de violência sexual, física, psicologica,
negligência e em situação de abandono) e que necessitem de proteção, por estar
com seus direitos violados e/ou com vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos
não dispondo de condiçÕes para permanecer com a família, e nem dispor de
cond içÕes de autossustentabilidade.

ll - Pessoa adulta com deficiência: maiores de 18 anos, com
deficiência, com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condiçÕes com as
demais pessoas, que tenham seus direitos ameaçados ou violados (vítimas de
violência sexual, física, psicologica, negligência e em situação de abandono) e que
necessitem de proteção, por estar com seus direitos violados e/ou com vínculos
familiares fragilizados e/ou rompidos não dispondo de condiçÕes para permanecer
com a família, e nem dispor de condiçÕes de autossustentabilidade.

A Constituição Federal de 1988, conhecida como "Constituição-Cidadã",

assegurou "a família, a sociedade e o Estado o dever de amparar as pessoas idosas,

assegurando sua parÍicipação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-

estar e garantindo-lhes o direito à vida." (art. 230, CF). Por sua vez, o Estatuto do

ldoso preceitua:

Att. 3e E obrigação da família, da comunidade, da sociedade e

do Poder Publico assegurar ao idoso, com absoluta prioridade,

a efetivação do direito â vida, à saúde, à alimentação, â

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à

lirrl
liir:.
lt.::

,.1
,a'.1
,::i

,i
,ii: :

t:i:,.

,r,i
'1

Rua Paraná, 5000 - Caixa Postal 115 - CEP 85807-900 - CNPJ 76.208.86710001-07

iltIiI I

,altt

'i,il 
1

lli, -.- ---
1r rá.'

lif?Ki
r\iY/ .' i'.r. ' ,,.,..^ ./



H
MUNICíPIO DE

CASCAVEl
Estado do Paraná

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência

familiar e comunitária.

Art. 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social,

por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência

economica, para os efeiÍos legais.

No tocante à pessoa adulta com deficiência, ainda conforme a

Constituição Federal, no seu artigo 23, "é competência comum da União, dos

Esfados, do Distrito Federal e dos Municípios: ll - cuidar da saúde e assisÍência

publica, da proteção e garantia das pessoas poftadoras de deficiênciai'

O acolhimento familiar apresenta características de intervenção

provisoria e excepcional. De sorte que a criação do Programa de Acolhimento

Familiar para idosos e para pessoas adultas com deficiência é de suma importância

para assegurar a efetivação do direito à convivência familiar de idosos e pessoas

adultas com deficiência acolhidos. Com a criação do Programa de Acolhimento

Familiar, será possível promover a proteção por meio do acolhimento - quando

necessário - e garantir o direito à convivência familiar.

O presente Projeto de Lei subdivide-se em onze capítulos: O capítulo I

traz as definiçÕes de acolhimento, família acolhedora, idoso e pessoa adulta com

deficiência. O capítulo ll apresenta os objetivos do Programa de Acolhimento em

FamÍlia Acolhedora para ldosos e adultos com deficiência. O capítulo lll trata da

gestão e dos recursos financeiros destinados ao Programa, da equipe técnica. Por

::: sua vez, o capítulo lV cadastro e seleção das famílias acolhedoras. O capítulo V

versa sobre o período de acolhimento.

,rr O capítulo Vl esclarece sobre os usuários interditados. O Capitulo Vll

responsabilidades da família acolhedora. O capítulo Vlll estabelece as regras

' sobre a bolsa-auxílio e incentivo fiscal destinados às famílias acolhedoras e, por fim,
::l os três últimos capítulos indicam a responsabilidade pela fiscalizaçáo do Programa

,: de acolhimento e traz as disposiçÕes finais

rl: Outrossim, indispensável mencionar que a isenção de IPTU, é um

:t , incentivo fiscal à participaçáo no Programa Família Acolhedora, o que já ocorre com

,{'.., ? !çl tMunicipal no 6.83'1, de 09 de abril de 2018, que reformula o Serviço de
,-/ I L'.,iff--t
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Acolhimento Familiar (para crianças e adolescentes), concedido há vários

exercícios fiscais e contábeis anteriores, nos termos do art. 14 da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Destaca-se que a minuta do Projeto de Lei foi analisada pela

Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa ldosa que afirma não se

opor a implantação do servico, conforme Ofício n" 800/2019-G/ 9a Promotoria de

Justiça da Comarca de Cascavel - t\Iinisterio Público do Estado do Paraná, em

anexo.

Ressalto que, para a execução do Programa, principalmente ao que se

refere ao pagamento das bolsas - auxílio, informamos que na elaboração da Lei de

Diretrizes orçamentárias - LDO para 2O2O,já existe ação prevista, Orgão: 09, Ação:

2119, Elemento: 339036, Dotação: 473 e Fonte de Recursos: livres. Encaminhamos,

anexo ao Projeto de Lei, o impacto orçamentário e financeiro para execução do

Programa de Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e para Pessoas com

Deficiência.

Essas são, Senhor Presidente, a razão que justifica elaboração deste

Projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores [Vlembros da Câmara

Legislativa, renovand

distinta consideração

o a Vossa Excelência,

nete do Prefeito Munici
Cascavel, 06 de abril de 20

n , Paranhos,
tVlunicipal.

de elevada estima e

P
il!.ir
!:,1

ilillririi

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIo NATALINo ESPíNoLA
Presidente da Câmara [Vlunicipal
Cascavel - Paraná.
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Comunicação lnterna

GOVERNO MUNICIPAL

TA§TEWEL
Secretaria de Fjnanças

ata l. n.o 258
Emissor Secretaria e Finan ete do Sec
Receptor Secretaria

Recursos
Planejamento e Gestão - Dpto de Planejamento, Orçamento e Captação de

Assunto Processo n" 99176i2019 - Projeto de Lei para im
ldoso e Adultos com Deficiência

do Programa Família Acolhedora

Considerando que a Secretaria de Finanças através da CI 17OI2O2O solicitou que a
I

Secretaria de Assistência Social apresentasse medidas de compensação, ou seja, quais

despesas previstas,no orçamento da Secretaria de Assistência Social, que serão reduzidas

para atender a imp.lantação do "Programa Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

para ldosos e Adultos com Deficiência" em atendimento ao disposto na Lei de

Responsabilidade Fiscal;

Considerando que através da Cl 39612020 a Secretaria de Assistência Social

apresentou uma ndva estimativa de impacto financeiro e orçamentário visando atender as

exercício de 2020, passando de um gasto estimado de R$ 688.000,00
I

,50, apresentando inclusive as rubricas que deverão ser reduzidas no

fàzer frente às despesas com a implantação no novo serviço de

despesas para o

para R$ 230.422

orçamento para

acolhimento em família acothedora;

Considerando o despacho do Dpto de Planejamento, Orçamento e Captaçâo de

Recursos, o qual splicita que a Secretaria de Finanças se manifeste acerca da verificação

de cobertura financeira do anteprojeto de lei o qual tem por objeto atender a implantação do

"Programa Serviçoi de Acolhimento em Família Acolhedora para ldosos e Adultos com

Deficiência, temos; a informar que há previsão financeira pat"a atender as despesas

previstas no respçctivo anteprojeto de lei, de acordo com a estimativa de impacto
:

orçamentário e financeiro constante na Cl SEASO no 39612020, conforme segue:

; ESTIMATIV,A DE IMPACTO FINANCEIRO

CIO FINA.NCEIRO VALOR

R$ 254.422,50

I
202 ,l 4L0 0

2022 R$ 1.183.581,00

C que a Secretaria de Assistência Social, apresentou um novo cálculo

CI zsglzo Página L
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Prefeitura Municipal de Cascavel

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

ART. 16 DA LEI 101/2()OO

Declaro, para fins previstos nos artigos 15 e 16 da Lei Complementar n0 101,

de 04 de maio de 2000, que o Anteprojeto de Lei, o qual institui o Programa Serviço

de Acolhimento em FamÍlia Acolhedora para ldosos e Adultos com Deficiência, tem

adequação orçamentária com a Lei Orçamentária Anual para 2020 e compatibilidade

com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de

2020, de acordo com o anteprojeto orçamentário anexo a esta proposta de

implantação de Programa.

RESUMO DO TMPACTO ORÇAMENTÁRIO

AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA IDOSOS E ADULTOS COM

DEFICIÊNCIA APARTIR DO ANO 2020.

Exercício Financeiro 2022

lmpacto Orçamentário, sendo
previsto 25 famílias em2A20,70
famílias em 2021 e 70 famílias
em 2022.

1.207.581,00

Leonald ranhos da Silva

.J

. ,,.,

'',
r-l
''ir

'.r'

2020 2021

255 000,00 1 .163 594,40

binete do Prefeito [/unicipal
Cascavel, 24 de N/arço de 2020

P ito Municipal
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de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, mais especificamente para o exercÍcic
i..

financeiro de 202d, estamos encamlnhando o respectivo processo ao Departamento dt

Planejamento, Orçamento e Captação de Recursos, para sejam realizadas as alteraçÕes

nos anteprojetos de lei constantes no processo, inclusive no que tange as rubricas

orçamentárias que deverão sofrer redução orçamentária para fazer frente às nova§

despesas com a implantação do Programa.

Sem p2is r pât'â o momento, colocamo-nos a disposição para maioret

esclarecimentos.

Atenciosamente

Renato Cesar Segalla
Se rio de Finanças

Recebido ........1.....,..1...
\.1
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Emitido por: Sonia
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PROCESSO: 99'17612019

REQUERENTE: SECRETARIA DE ASSISTÊruCIN SOCIAL

ASSUNTO: DECLARAÇÃO ORÇAME[\!TARIA E FINAT\,trCElRA

DE: DEPARTANNENTO DE PLANEJAN/ENTO, ORÇAIViENTO E CAPTAÇÁO DE RECURSOS
PARA: PROCURADORIA GERAL DO tviuNlClPlO - PGIVI.

lnformamos que o quesito orçamento está sendo adequado juntamente com a

lmplantaçáo do Programa pretendido, atraves de anteprojeto anexo a criação do Programa

almejado, na Lei Orçamentária Anual, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o ano de 2020.

Cabe destacar que a Divisão de Planejamento orçamentário analisou a

viabilidade do pedido no quesito orçamento, que no presente momento encontra-se em fase

de adequaçáo para realização da ação pretendida para o ano de 2020.

Atenciosamente,

Cascavel, 24 de março de 2020

AI a Freitas

Diretora do Dpto de Planejamento,Orçamento e Captação de Recursos

.\
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