
I.nEFEiTiiiiA MUNlclpAL DE

BOA VISTA
Rua Esplanada Born JesuS,s/n - Centro

+55e?ii3f:#i|!!C!F!jaijoia;g:oi:ib:r

GABINETE DO PREFEIT0

LEI N° 613/2019
Boa Vista, 19 de AGOST0 de 2019
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ACOLEEDORA           E            DA           OUTRAS
PROVIDENCIAS.

0 PREFHITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, ESTAD0 DA
PARAfBA,  fapo  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Vereadores  aprovou e  Eu  sanciono  a
seguinte Lei:

CAPITULO I

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art.   1°   Fica   instituido   no   Municipio   de   Boa  Vista-PB   o   Servigo   Municipal   de

Acolhimento   Familiar   destindo   a   garantiaL  de   direitos   de   crian9as,   adolescentes,   e,

excepcionalmente, de jovens entre  18 e 21  anos de idade, afastados da familia de origem por

meio da medida de protegao prevista no art.  101, inciso VIII, da Lei n. 8.069/1990 -Estatuto

da Crianga e do Adolescente - ECA, determinada pela autoridade competente.

Art. 20 Para os efeitos desta lei, considera-se:

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

Crianca  e  do  Adolescente  -  ECA,  caracterizada  pelo  breve  e  excepcional  afastanento  da

crianea ou do adolescente da sua finilia natural ou extensa com vista a sua protegao integral;

11  -  fapiilia  natural:   a  comunidade  formada  pelos  pais  ou  qualquer  deles  e  seus

descendentes, mos temos do art. 25 do ECA;

Ill - familia extensa ou ampliada: aquela que se estende para alem da unidade de pais e

filhos  ou da unidade do  casal>  fomada por parentes pr6ximos,  com os  quais  a crianga e o

adolescente convivem e mantem vinculos de afinidade e afetividade mos termos do pardgrafo

iinico do art. 25 do ECA;

IV  -  fandlia  substituta:  a  colocapao  em  fanilia  substituta  far-se-a  mediante  guarda,

tutela ou adocao,  independentemente \da situapfro.j

termos do pafagrafo `inico do art. 28 do\,ECA;
\

\
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V - fanilia acolhedora: qualquer pessoa ou fanilia, previanente cadastrada, avaliada e

capacitada  pelo  Servico  de  Acolhimento  Familiar,  que  se  disponha  a  acolher  crianga  ou

adolescente em seu ndcleo familiar, sem intengao de realizar ado9ao;

VI  - bolsa-aurilio:  e  o  valor  em  dinheiro  a  ser  concedido  a  fandlia  acolhedora,  por

crianga ou adolescente acolhido, para prestar apoio financeiro nas despesas do acolhido;

cApiTUL0 11

D0 SERVIC0 DE ACOLHIMENTO FAMILIAR

Art.  3°.  0  Servigo Municipal de Acolhimento  Familiar, a fin de assegurar a protegfo

integral das criangas e dos adolescentes, tera como objetivos:

I - garantir o direito fundamental a convivencia faniliar e comunitaria de criangas e

adolescentes,  possibilitando  a reconstrngao e o fortalecimento  dos vinculos e o rompimento

do ctclo de violap6es de direitos;

11 - atun em conjunto com os demais atores do  Sistema de  Garantia de Direitos para

promover o acolhimento de criapas e adolescentes afastados temporarianente de sua famflia
natural ou extensa/ampliada, por meio da medida de protegao prevista no art. 101, inciso VIII,

da Lei n.  8.069/1990, determinda pela autoridade competente, em finilia acolhedora, para

garantir a protecao integral preconizada pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente;

Ill - proporcionar atendimento  individualizado  a criangas  e adolescentes afastados de

suas familias naturais ou extensas/ampliadas, tendo em vista seus rctomos as suas respectivas

familias quando possivel, ou a inclusfo em familia substituta;

IV - contribuir para a superapao da situagao vivida por criancas ou adolescentes, com

menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a reintegrapao faniliar, a colocapao em

familia substituta, ou para a vida aut6noma no caso dos adolescentes;

V - articular com a rede socioassistencial e com as demais politicas pdblicas a fim de

potencializar o cuidado e a protecao por parte das fanilias acolhedoras e das fanilias naturais

e extensas;

Art.   40   A   gestao   do   Servieo   de  Acolhimento  Familiar  6   de  responsabilidade  da

Secretaria Municipal  de Assistencia` Social e Desenvolvimento  Humano  que  contara com a

articulapfro  e o  envolvimento  dos  atdres do  Sist

Adolescentes, notadanente :

a de  Garantia dos Direitos  de Criangas e
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I - Poder Judiciario do Estado da Parafoa;

11 - Ministerio Ptlblico do Estado da Paralba;

Ill - Defeusoria Pdblica do Estado da Paralba;

IV - Conselho dos Direitos da Crianga e do Adolescente;

V - Orgaos municipais gestores das politicas de Assistencia Social, Educapao,  Sande,

Habitapfro, Esporte, Cultura e Lazer, Trabalho;

VI -Conselhos Tutelares.

Art.  5°  0  Servigo  e  destinado  a criangas  e  adolescentes  entre  zero  e  dezoito  anos  de

idade  e,  excepcionalmente,  a jovens  entre  18  (dezoito)  e  21  (vinte  e  urn)  anos  de  idade,

dependendo,  nestes  casos,  de  parecer  tecnico  em  que  deveri  constar  o  grau  de  autonomia

alcangado pelo acolhido, a fin de se definir a necessidade de manutengao ate os 21  (vinte e

urn) anos de idade, conforme disposto no art. 2° da Lei n. 8069/1990 -Estatuto da Crianga e

do Adolescente.                                                                                                                                                  .

Art.   6°   0   Servigo   de  Acolhimento   Familiar   atendera  criangas   e   adolescentes   do

Municipio de Boa Vista que tenham seus direitos aneapados ou violados e que necessitem de

protegao, sempre com determinagao j udicial.

Art.  7° A  inclusao  da crianga ou do  adolescente  no  Servigo  de Acolhimento  Familiar

sera realizada mediante determinapao da autoridade competente.

§ 1°. Os profissionais do Servigo de Acolhimento Familiar farao contato com as familias

acolhedoras  habilitadas  ao  acolhimento,  observadas  as  caracteristicas  e  as  necessidades  da

crianga ou do adolescente.

§ 2°. A durapao do acolhimento varia de acordo com a situapao apresentada e podefa ser

interrompido por ordem j udicial.

CAPITULO Ill

DOS RECURSOS

Art.  80  0  Servi9o  de  Acolhimento  Faniliar

Financeiros   alocados   no   oxpamento\   da   Secretari
\

ontari  com  Recursos  Orcalnentarios  e

de   Assistencia   Social   e
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Desenvolvimento Humano, podendo contar de forma complementar com recursos dos Fundos

para a Infincia e a Adolescencia - FIA e de parcerias com o Estado e a Uniao,

Art.  9°  Os  recursos  alocados no  Servigo  de Acolhimento  Faniiliar serad  destinados  a

oferecer:

I -Bolsa-Auxilio para as finilias acolhedoras;

11 - Capacitapao continuada para a Equipe Tecnica e de Apoio, preparapao e fomapao

das Familias Acolhedoras;

Ill - Acompanhamento e trabalho de reintegrapao finiliar junto a finilia de origem;

IV - Espapo fisico adequado e equipamentos necessatos para os profissionais prestarem

atendimento e acompanhamento as familias do Servigo;

V - Manutengao dos vencimentos da Equipe Tecnica e de Apoio;

VI -Manutengao de veiculo(s) disponibilizado para o Servigo.

CAPITUL0 IV

DO PODER EXECUTIV0 MUNICIPAL

Art.   10.  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de

Assistencia Social  e Desenvolvimento Humano autorizado  a editar nomas e procedimentos

de  execu9ao  e  fiscalizapao  do  Servi9o  Municipal  de  Acolhimento  Familiar,  por  meio  de

decretos, que deverao seguir a legislapfro nacional, bern como politicas, planos e orientap6es

dos demais 6rgaos oficiais.

Art.   11.   Fica   o   Poder  Executivo   Municipal   autorizado   a  celebrar  parcerias   com

organizap6es da sociedade civil e termos de convenio com outros 6rgaos ptiblicos, na foma

da  legislapao  vigente,  a  fin  de  possibilitar  a  plena  execugao  das  atividades  do  Servigo

Municipal de Acolhimento Familiar.

Art.  12. 0 Poder Executivo devefa compatibilizar a quantidade de familias acolhedoras

e de criancas e adolescentes acolhidos com as dotap6es orgamentatas existentes.

CAPITULO V
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Art.  13. 0 Servigo de Acolhimento Faniiliar de Boa Vista sera coordenado por servidor

do  Municipio  de  Boa  Vista,  com  formapao  de  nivel  superior,  indicado  pela  Secretaria

Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano.

Art.  14.  A Equipe Tecnica do  Servigo de Acolhimento Familiar do Municipio de Boa

Vista sera formada por servidores do Municipio, os quais atunrao exclusivamente no servico,

a mesma sera composta na forma das Resolap6es CNAS: n° 269, de 13 de dezembro de 2006;

n°  17,  de  20  de junho  de  2011;  e  n°  9,  de  25  de  abril  de  2014,  sem  prejuizo  de  outras

resolng6es e leis que vierem a ser instituidas.

Art.   15.  Sao  atribuig6es  da  Coordenapao  do  Servigo  de  Acolhimento  Familiar,  sem

prejuizo das demais atribuig6es nao especificadas nesta lei:

I - enviar o Termo de Adesao e o Termo de Desligamento da Familia Acolhedora para a

Divisao de Proteeao Social Especial de Media e Alta Complexidade da Seadh;

11 - encaminhar em tempo habil relat6rio mensal a Divisao Administrativa e Financeira

da  Seaso,  extraldo  do  Sistema  de  Informapao  da  Politica  de  Assistencia  Social,  no  qual

deverao  constar:  data  da  insergao  da  fanilia  acolhedora;  nome  do  responsavel;  RG  do

respousavel;     CPF     do     responsavel;     enderego     da     familia     acolhedora;     nome     da

crianga(s)/adolescente(s)  acolhido(s);  data  de  nascimento;  ninero  da  medida  de  protegfro;

periodo de acolhimento; se a crianca e/ou adolescente necessita de cuidedos especiais; valor a

Ser Pa8O;

Ill -  encaminhar,  em  tempo  habil,  a Divisao  Administrativa e  Financeira da  Seadh,

relapfo de none das familias, none do banco e ninero da agencia e da conta bancaria para

dep6sito da.bolsa-aurilio;

IV - remeter, meusalmente, relat6rio, indicando todos os acolhidos no Servigo ao Juiz

competente;

V  -  prestar  infomap5es  ao  Ministerio  Pdblico  e  a  autoridade judiciaria  competente

sobre as crianeas acolhidas;

VI  -  encaminhar  a  autoridade  judicidria

Atendimento) de todas as crianeas e\adolescentes acolh

etente  o  PIA  (Plano  Individual  de
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VII - cumprir as obrigap6es previstas nesta Lei, ben como no Estatuto da Crianga e do

Adolescente - ECA, as orientap6es tecnicas para os Servicos de Acolhimentl e legislap6es e

normativas do Sistema Unico de Assistencia Social (Suas).

VIII - monitorar, supervisionar e orientar a Equipe T6cnica e de Apoio na execugao do

Servigo;

IX - acompanhar e monitorar a insexpao, a permanencia e o desligamento das Familias

Acolhedoras.

Art.  16.  Sao  atribui96es  da Equipe Tecnica,  sem prejuizo  das  demais  atribuig6es nao

especificadas nesta lei:

I -cadastrar, avaliar e preparar as familias acolhedoras;

11 - acompanhar as familias acolhedoras, familia natural e extensa/ainpliada, crian9as e

adolescentes durante o acolhimento ;

Ill  -  acompanhar  as  crian9as  e  as  fanilias  mos  casos  de  reintegrapao  familiar  ou  de

adogao;

IV - elaborar e acompanhar a execugao do PIA (Plano Individual de Atendimento) de

todas as crian9as e adolescentes logo ap6s o acolhimento;

V  -  acompanhar  sistematicanente  a  familia  acolhedora,  a  crianga  ou  o  adolescente

acolhido  e  a  fandlia  natural  e  ou  exteusa/ampliada,  contando  com  o  apoio  dos  demais

integrantes da rede de atengao e protecao social;

VI  -  monitorar  as  visitas  entre  crian9as,  adolescentes,  fam'lia  natural  e  ou  extensa e

familia acolhedora;

§1°   S6mpre   que   solicitado   pela  autoridade  judicidria,   a  Equipe   T6cnica  prestat

infomap6es sobre a situapao da crianea acolhida e infomat sobre a possibilidade ou nao de

reintegrapto faniliar, ben como providenciat a realizapao de relat6rio com apontanento das

vantagens e desvantagens da medida, com vistas a subsidiar as decis6es judiciais.

§2° Quando entender necessalo, a Equipe T6cnica prestafa infomap6es ao Juiz sobre a

situap5o da crian9a acolhida e as poS\sibilidades ou nao de reintegrapao familiar.

\CAPITULP VI
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Art.  17. A fallia acolhedora prestara servico de carater voluntario, o qual nao gerara,

em nenhuma hip6tese, vinculo empregaticio, funcional, profissional ou previdehciario com o

Municipio ou com a entidade de execucao do servigo.

Art.  18. Cada familia poderi receber apenas uma crianga ou urn adolescente por vez, a

exce9ao dos grupos de irmfros.

Art.  19.  Sao  requisitos  para  que  fandlias  participem  do  Servi¢o  de  Acolhimento  de

Crian9as e Adolescentes em familia acolhedora:

I -ser maior de 21 (vinte e urn) anos, sem restrigao quarto ao estado civil;

11 - ser residente no Municipio ha cinco anos;

Ill  -  nao  estar  habilitado,  em  processo  de  habilitapao,  nem  interessado  em  adotar

crianga ou adolescente;

IV - nfro ter nenhum membro da familia que resida no domicilio envolvido com uso e

abuso de alcool, drogas ou substancias assemelhadas;

V  -  ter  a  concordancia  dos  demais  membros  da  fandlia  que  convivem  no  mesmo

domicilio;

VI - apresentar boas condic6es de satde fisica e mental;

VII - comprovar idoneidade moral e apresentar certidao de  antecedentes criminais de

todos os membros que residem na residencia da familia acolhedora;

VIII - comprovar ienda familiar superior a dois salatos minimos;

IX - possuir espapo fisico adequado na residencia para acolher crianga ou adolescente;

X  -  parecer  psicossocial  favofavel,  expedido  pela  Equipe  T6cnica  do  Servigo  de

Acolhimento Familiar e por outros profissionais da rede, quando necessario;

XI  -  participar  das  capacitap6es  (inicial  e  continuada),  bern  como  comparecer  ds

reuni5es e aderir ds orientap6es da Equipe Tecnica do Se olhinento Faniliar;
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Art.   20.  Atendidos  todos  os  requisitos  mencionados  no  artigo  anterior,  a  fandlia

participante do Servico assinara urn Termo de Adesao ao Servi9o Municipal de Acolhimento

Familiar.

Art. 21. 0 requerimento de cadastro como familia acolhedora devera ser iustruido com

os seguintes docunentos:

I - documento de identificapao, com foto, de todos os membros da familia;

11 - certidao de nascimento ou casamento de todos os membros da familia;

Ill - comprovante de residencia;

IV  - certidao negativa de antecedentes criminais de todos os membros da familia que

sejan maiores de idade;

V - comprovante de atividade remunerada de pelo menos urn membro da familia;

VI - cartao do INSS (no caso de beneficiarios da Previdencia Social);

VII - atestado medico que comprove sadde fisica e mental dos responsaveis.

Art.   22.   A   preparapfo   das   fanilias   cadastradas   que   apresentan   interesse   para

habilitapao em Familia Acolhedora sera feita mediante:

I - participap5o em capacitapao preparat6ria;

11 - orientapao direta is fanilias nas visitas domiciliares e entrevistas;

Art.  23. As finilias cadastradas e habilitadas receberao acompanhamento, preparacao

continua e orientapao sobre os objetivos do servigo, a diferenciapao com a medida de adogfo,

a recep¢ao, a pemanencia e o desligamento das criancas.

Art. 24, Sao obrigap6es da familia acolhedora:

I - prestar assistencia material, moral, educacional e afetiva a crianga ou ao adolescente;

11  - atender ds orientap6es` da Equipe Tecnica do  Servigo  de  Acolhimento Familiar e

participar do processo de acompanhanento e capacitapao continuada;

Ill  -  prestar  infomap6es  sobr\e  a  situapao  da  cri

. Equipe Tecnica do Servigo de Acolhiniento Familiar;
\

adolescente  acolhido  a
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IV - contribuir na preparapao da crianca ou do  adolescente para o  retomo  a fandlia

natural  ou  extensa,  e,  na  impossibilidade,  a  colocapao  em  finilia  substituta,  sempre  sob

orientapao da Equipe Tecnica;

V  -  comunicar  a  Equipe  Tecnica  a  impossibilidade  da  pemanencia  do  acolhido,

responsabilizando-se pelos cuidados ate novo encaminhamento, bern como a desistencia em

ser Familia Acolhedora.

VI  - participar dos  encontros mensais  de  estudo  e troca de  experiencia com todas  as

familias,  com  abordagem  sobre  o  Estatuto  da  Crianca  e  do  Adolescente,  questoes  sociais

relativas a familia de origem, relap6es intrafiniliares, gurda como medida de colocapao em

familia substituta, papel da fam'lia acolhedora e outras quest6es pertinentes.

Art.  25.  A  fanilia  acolhedora  e  os  acolhidos  serao  acompanhados  e  orientados  pela

Equipe Tecnica do Servigo de Acolhimento Familiar.

Art. 26. 0 desligamento da familia acolhedora poderi ocorrer nas seguintes situap6es:

I  -  solicitapao  por  escrito  na  qual  constem  os  motivos  e  o  prazo  para efetivapao  do

desligamento, estabelecido em conjunto com a Equipe T6cnica do Servigo;

11  -  descumprinento   ou  perda  dos  requisitos  estabelecidos  no  art.   19  desta  Lei,

comprovado por meio de parecer tecnico expedido pela Equipe Tecnica do Servi9o;

Ill -por deteminapao judicial,

CApiTULO VII

DA BOLSA-AUxiLI0 E D0 INCENTIVO-FISCAL

Art.   27.   Fica   o   Poder   Executivo   Municipal   autorizado   a   conceder   ds   familias

acolhedoras uma bolsa-auxflio mensal para cada crianga ou adolescente acolhido, por meio de

dep6sito bancalio em conta-coirente indicada para esta finalidade pelo membro designado no

Temo de Guarda e Responsabilidade.

1°  A  bolsa-auxi'lio  destina-se  ao  custeio  das  des

compreendem:   alimentapao,   vestutri
' atendimentos  especializados  complem

materiais   escol

es  a  rede  ptibli

esas  com  o  acolhido,  as  quais

es   e   pedag6gicos,    servicos   e

al,  atividades  de  cultura  e
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lazer, transporte e demais gastos relativos a garantia dos direitos fundamentais previstos no

Estatuto da Crianca e do Adolescente.

§ 2° Cada famflia recebefa bolsa-auxilio mensal, no valor per capita equivalente a uma

crianga ou adolescente, a excegao dos grupos de irmaos.

§  3°  Em  caso  de  acolhimento,  pela  mesma  fandlia,  de  mais  de  uma  crianga  ou

adolescente, a quantidade de bolsas-auxilio sera corresponde ao ndmero de acolhidos.

§  4° Em caso  de  acolhimento de  criancas e  adolescentes  com necessidades especiais,

devidamente comprovadas por meio de laudo medico, o valor mensal poderi ser ampliado em

ate 30% do valor estabelecido, cousiderando as seguintes situap6es:

I - pessoas usualas de substancia psicoativas;

11 -pessoas que convivem com o HIV;

Ill - pessoas que convivem com neoplasia (cancer);

IV - pessoas com deficiencia que nao tenhan condic6es de desenvolver as atividades da

vida diaria (AVDs) com autonomia;

V - excepcionalmente, a criterio da Equipe T6cnica do Servico, pessoas que convivem

com doengas degenerativas e psiquiatricas.

§ 5° A Coordenapfro e a Equipe T6cnica do Servico deverfo manter em arquivo, na Sede

do  Servi9o,  os laudos medicos  com a descrigfo  das necessidades  especiais pelo periodo  de

minimo de 10 (dez) anos.

§  6°  Q  beneficidrio  do  auxilio,  uma  vez  apto  a  receber  o  recurso,  estat  isento  da

prestapao de contas dos gastos, no entanto a equipe tecnica acompanhara sistematicanente o

atendimento prestado ao acolhido.

§  7° A  familia acolhedora que  receber  o  recurso  na forma de  bolsa-auxilio,  mas hao

cumprir a responsabilidade  familiar integral para com  a crian9a ou o  adolescente  acolhido,

ficara   obrigada   a   ressarcir   ao   eralo   a   importancia   recebida   durante   o   periodo   da

irregularidade.

§ 8° 0 valor da bolsa-auxilio sexp de meio salato nd
\

o mensais.
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Art. 28. A finilia acolhedora habilitada no Servi9o Municipal de Acolhimento Faniliar,

independentemente de sua condigao econ6mica,  ap6s receber a crianca ou o adolescente em

sua  guarda,  tern  a  garantia  do  recebimento  de  01  (uma)  bolsa-auxilio  por  .acolhido,  nos

seguintes termos :

I - A concessao da bolsa-auxilio sera realizada meusalmente a fandlia acolhedora ap6s

a crianga ou o adolescente ser entregue aos seus cuidados;

11 - A concessao da bolsa-auxilio para a fanilia acolhedora devefa ser realizada durante

o periodo de acolhimento. Quando se iuserir ou se retirar, a crianga ou o adolescente acolhido

da familia acolhedora no decorrer do mss, pagan-se-a a esta o valor do mss integral, desde que

o tempo total de acolhimento seja superior a 20 (vinte) dias;

Ill - Nos casos em que o acolhinento for igual ou inferior a 20 (vinte) dias, a fanilia

recebefa a bolsa-auxilio proporcional aos dias de pemanencia;

IV  -  Os  acolhidos  que  recebem  o  Beneficio  de  Prestapao  Continuada  -BPC  -  ou

qualquer outro beneficio previdenciato ou assistencial tefao 50% do beneficio depositado em

conta judicial, e, salvo mos casos em que houver determinapfro judicial diversa, o restante sera

administrado  pela  finilia  acolhedora  ou  extensa  que  estiver  com  a  guarda,  visando  ao

atendimento das necessidades do acolhido.

Pardgrafo Unico. A interrupgao do acolhimento familiar, por quaisquer motivos, implica

a suspensao imediata da concessao da bolsa-auxilio.

Art.  29. A fandlia acolhedora tefa direito a isengao, independentemente do ndmero de

criangas e/ou adolescentes  sob sua guarda, por meio de desconto no paganento do Imposto

Predial  e  Territorial  Urbano -IPTU  da moradia,  na proporgao  de  1/12  (urn doze  avos)  do

imposto  devido  por  mss  de  efetivo  acolhimento,  ate  a  total  isengao,  tomando  por  base  o

periodo  de  guarda  apurado  no  exercicio  imediatamente  anterior,  atestado  por  declarapao

emitida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano - Seadh.

CAPITUL0 VIII

DA FISCALIZACAO



PftEFEITURA NUNICIPAL DE

BOA VISTA

Ru::::8i#f::ET!!ii:i[i;';:'i:ai:::;[iir

Art.  30.  0  processo  de  Monitoramento  e  Avaliapao  do  Servico  de  Acolhimento  em

Familia acolhedora sera realizado  pela Secretaria Municipal  de  Assistencia  Social -  Seaso,

confome  preconiza  o  Sistema Unico  de  Assistencia  Social -  Suas,  por  meid  do  Ciclo  de

Monitoramento e Avalicao continuo, pela Coordenapfo e pela Equipe Tecnica do Servico de

Acolhimento em Familia acolhedora.

Pardgrafo Unico.  Compete ao Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS, ao

Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente - CMDCA, e aos Conselhos

Tutelares  acompanhar  e  fiscalizar  a  regularidade  do  Servigo  de  Acolhimento  em  Familia

Acolhedora, ben como encaninhar ao Juiz da Infancia e Juventude relatorio circunstanciado

sempre que observar irregularidades.

CAPITULO IX

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art.  31.  Aplicam-se  estas  regras,  no  que  couber,  as  entidades  conveniadas  com  o

Municipio para execng5o do Servi9o de Acolhimento Familiar.

Art. 32. Esta lei entra em vigor na data de sun publicapao, revogadas as disposic6es em

contralo.

Boa Vista-PB,19 de Agosto de

ANDRE L DE ARAUJO


