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LEI N° 037/2009

Dispõe sobre o Programa de
atendimento à pessoa com
deficiência, denominado ''Família
Acolhedora"

Art. 1° - Fica instituído o Programa "Família Acolhedora "como parte inerente da
política de atendimento à pessoa com deficiência, no município de Diamante D'Oeste - PRo

Art. 2° - O Programa será vinculado ao órgão gestor da política de assistência social
e tem por objetivos:

I - oferecer alternativa de espaço de acolhimento à pessoa com deficiência
em situação de abandono, sem vínculo com a família de origem e sem qualquer apoio de
natureza sócio-familiar, através de encaminhamento à família acolhedora, para garantir a
convivência em espaço protegido;

II - levantamento, seleção e capacitação de famílias candidatas ao
acolhimento, como medida de proteção;

Parágrafo único - Nos termos desta Lei considera-se "pessoa com deficiência" a
definição estabelecida na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência/2006 -
" ... aquelas com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

Art. 30 - O Programa Família Acolhedora, mediante parecer psicossocial favorável,
atenderá a pessoa com deficiência do Município de Diamante D'Oeste, em situação de
pobreza, abandono, sem vínculo com a família de origem e sem qualquer apoio de natureza
sócio-familiar e que necessitem de proteção .

Art. 40 - O órgão gestor da política de assistência social do Município de Diamante
D'Oeste, que terá como atribuição:

I - elaborar projeto técnico do programa de atendimento, explicitando o fluxo de
inclusão e as ações de cada órgão envolvido;

lI- assegurar a execução do programa nos termos desta Lei, respeitando ainda
as demais normativas referentes ao direito da pessoa com deficiência;

III- responsabilizar-se pela seleção e acompanhamento das famílias
acolhedoras, conforme artigos 5°, 6°, 7° e 8° desta Lei;

IV- articular o fluxo de inclusão dos usuários nas demais políticas públicas;

Art. 50 - Para efeitos desta Lei, considera-se família acolhedora, a família ou pessoa
física, sem discriminação de sexo e estado civil, interessada em ter sob seus cuidados e
responsabilidade pessoa com deficiência, zelando pelo seu bem estar e que preencham os
seguintes requisitos:

I - Residir no município;

II - Ter 25 (vinte e cinco) anos de idade ou mais;
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III - Estar em boas condições de saúde física e mental;

IV - Possuir uma convivência familiar estável e livre de pessoas dependentes
de substâncias psicoativas;

V - Possuir condições de higiene e habitacionais adequadas;

VI - Formalizar o interesse junto órgão gestor da política de assistência social
, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;

VII - Parecer psicossocial favorável;

VIII - Firmar Termo de Compromisso com as ações pertinentes à prestação do
serviço de acolhimento familiar;

Parágrafo único - A família ou pessoa, com relação de afinidade ou afetividade
com a pessoa com deficiência, em questão, poderá ser considerada família acolhedora, com
prioridade sobre as demais famílias cadastradas, desde que não tenha grau de parentesco
com a mesma.
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Art. 60 - A seleção das famílias inscritas será feita através de estudo psicossocial de
responsabilidade da Equipe Técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS.

!j 10 - Após a emissão de parecer psicossocial favorável à inclusão no Programa, a
família assinará um Termo de Compromisso.

Art. 70 - As famílias cadastradas receberão acompanhamento e preparação contínua,
sendo orientadas sobre os objetivos do Programa.

Art. 80 - A Equipe Técnica do CREAS realizará acompanhamento sistemático à
família acolhedora .

Art. 90 - A família acolhedora, incluída no programa, receberá um subsídio financeiro
no valor de um (01) salário mínimo mensal.

!j 10 - O subsídio de que trata este artigo deverá ser reajustado anualmente,
acompanhando o reajuste do salário mínimo nacional.

!j 20 - O subsídio financeiro será pago à família acolhedora incluída no programa até
o 100 (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da prestação.

!j 30 - O subsídio de que trata este artigo será pago proporcionalmente aos dias de
acolhimento, quando estes forem menores do que o mês corrido.

Art. 10 - A manutenção do Programa Família Acolhedora será subsidiada através de
recursos financeiros do Município de Diamante D'Oeste, através do órgão gestor da política
de assistência social, e possíveis co-financiamento por parte do Estado e União, o qual para
o exercício de 2009 será suportado pela dotação orçamentária 08.244.00091-034 -
3.3.90.36 - Manutenção das Atividades da Assistência Social .
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Art. 11 - Fica desde já autorizado o Poder Executivo a firmar convênio com outros
entes da Federação, públicos ou privados, a fim de garantir a execução do Programa Família
Acolhedora.

Art. 12 - Fica desde já autorizado o Poder Executivo a incluir no Plano Plurianual -
PPA para 2010 a 2013, nas Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
para o exercício de 2010, bem como na Lei Orçamentária Anual - LOA para 2010 o projeto
atividade denominado Programa Família Acolhedora.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, aos
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