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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITHRA MUNICIPAL DE SALGADINHO

PROJETO DE LEI N°. 30f DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

Autoriza a celebragao de convenio entre
os Municipios de Assungao,
Salgadinho, Taperoa e Livramento
para o Servigo de Acolhimento em
Familias Acolhedoras para criangas e
adolescentes.

MARCOS ANTONIO ALVES, Prefeito Municipal de Salgadinho - PB, no uso

de suas atribuigoes legais e em conformidade com a legislagao em vigor, FAZ

SABER a todos os habitantes deste Municlpio que envia a Camara Municipal

de Vereadores o presente Projeto de Lei para estudo e aprovagao.

Art. 1° Fica autorizada a celebragao de Convenio de Cooperagao entre os

Municipios de Assungao, Salgadinho, Taperoa e Livramento, atraves de seus

respectivos Fundos Municipais de Assistencia Social, para manutengao do

Servigo de Acolhimento em Familias Acolhedoras para criangas e

adolescentes, em cumprimento a Politica Nacional de Assistencia Social e ao

Estatuto da Crianga e Adolescente, nos termos da minuta em anexo, a qual fica

homologada e passa a fazer parte da presente Lei.

Art. 2° Os recursos necessarios a execugao no disposto no artigo 1° desta Lei

correrao por conta da dotagao orgamentaria especifica dos Fundos Municipais

de Assistencia Social dos Entes conveniados, nos seguintes elemer

despesa: ,
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL/FMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL/FMAS

MANUTENQAO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA

DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

Art. 3° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgadinho - PB, em 09 de setembro de

2021.

MARCOS LVES
Prefeito Municipal
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

J U S T I F I C A T I V A

Excelentlssimo Senhor Presidente
Senhores Vereadores

Submeto a apreciapao dessa respeitavel Camara Municipal o presente Projeto
de Lei que institui como politica publica no Municipio de Salgadinho/PB, o
programa "Familia Acolhedora", que tem por objetivo o acolhimento provisorio
de crianpas e adolescentes que se encontrem com seus direitos ameapados ou
violados por situapoesde risco, na forma do Art. 101, incisoVII, § 1.°do Estatuto
da Crianpa e do Adolescente - ECA, envolvendo prioritariamente, violencia
sexual, flsica, psicologica, negligencia, abandono ou afastamento da familia de
origem por determinapao judicial.

O servipo "Familia Acolhedora" permitira que a familia selecionada assegure a
crianpa ou adolescente a convivencia familiar e comunitaria, mesmo que
temporariamente afastado do convlvio da sua familia de origem, respeitando a
individualidade destes e oferecendo todos os cuidados basicos, alem de afeto,
amor e orientapao, inserindo-o na comunidade para o efetivo desenvolvimento
afetivo e social.

Destaca-se que o encaminhamento para a familia acolhedora e uma medida de
protepao integral a crianpas e adolescentes que sao retirados do convlvio
temporario de sua familia de origem.

Todas as crianpas e adolescentes tern assegurados os direitos constitucionais
fundamentais, sendo dever da familia, da comunidade, da sociedade e do Poder
Publico, devendo este resguardar com absoluta propriedade, a efetivapao
desses direitos referentes a vida , a saude, a alimentapao, a
convivencia familiar e comunitaria (M*)



Cabe tambem dizer, que o servigo "Familia Acolhedora", sob orientagao da
equipe interdisciplinar, atuara ativamente para que a crianga ou o adolescente
retorne a familia de origem, ou extensa, e, na impossibilidade, mediante decisao
judicial, seja colocado em familia substituta.
Assim, demonstrados os motivos que ensejaram a presente iniciativa e,
considerando o relevante interesse publico com que se revestem as situagoes
de conflito familiar e de violencia contra criangas e adolescentes, tem-se a
necessidade urgente de implantagao do programa "Familia Acolhedora" no
Municipio, motivo pelo qual solicito o apoio dos nobres Vereadores na
apreciagao e aprovagao do presente Projeto de Lei.

Prefeito Municipal




