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LEI ORDINÁRIA Nº 1.994, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

                    ________________________

                                      Prefeito

Concede abono especial, no mês de dezembro de 2019, em razão
da celebração dos “Festejos Natalinos”, para os servidores do
quadro efetivo da Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte
Lei.

Art. 1º - É concedido abono especial, no valor de R$200,00 (Duzentos
reais), aos servidores públicos do quadro efetivo da Câmara Municipal de
Parnamirim/RN, exclusivamente no mês de dezembro de 2019, em razão da
celebração dos “Festejos Natalinos”, não se vinculando aos seus
vencimentos, a qualquer título.

Parágrafo Único – O abono de que trata o caput deste artigo será
pago em folha suplementar até o dia 31 de dezembro de 2019.

Art. 2º - As despesas com o pagamento do abono de que trata esta lei
correrão por conta da dotação orçamentária específica da Câmara Municipal
de Parnamirim/RN.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

LEI ORDINÁRIA Nº 1.995, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

                ________________________

                                 Prefeito

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INCLUSÃO
DE CLÁUSULA DE GARANTIA NOS EDITAIS DE
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte
Lei.

Art. 1º - Todos os editais de licitação para contratação de obras ou serviços
em que for contratante o Município de Parnamirim deverá conter cláusula
que exija a garantia prevista no Art. 56 da Lei Federal 8.666/93 (Lei de
Licitações).

Art. 2º - O Poder Público fiscalizará pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos a
solidez e segurança dos serviços e obras realizadas no Município,
restituindo gradativamente as garantias prestadas, conforme descrição no
edital de licitação.

Art. 3º - As autoridades competentes terão o prazo de 90 (noventa) dias
para adaptar os novos editais e contratos ao disposto nesta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.996, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

                 ________________________

                                  Prefeito

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À
SÍFILIS E À SÍFILIS CONGÊNITA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:



13/12/2019 Página 2 de 9Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  

13/12/2019 Página 2 de 9Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte
Lei.

Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal de Enfrentamento à Sífilis e à
Sífilis Congênita, a ser comemorado no dia 18 de outubro de cada ano.

Art. 2º - As normas regulamentadoras determinarão as atividades a serem
desenvolvidas em prol dos objetivos desta Lei.

Parágrafo Único - Será estimulada a participação dos profissionais e
gestores de saúde nas atividades, com vistas a enfatizar a importância do
diagnóstico e do tratamento adequado da sífilis em todos os munícipes,
especialmente na gestante durante o pré-natal e da sífilis em ambos os
sexos como Doença Sexualmente Transmissível.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a baixar as normas
regulamentares ao presente projeto de Lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019.
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.997, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

                  ________________________

                                    Prefeito

Institui no Calendário Oficial do Município de Parnamirim o
dia do Surdo.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte
Lei.

Art. 1º - Fica Instituído no Calendário Oficial do Município de Parnamirim
o dia do Surdo a ser comemorado no dia 26 de setembro de cada ano.

Art. 2 - A Câmara Municipal de Parnamirim deverá realizar, anualmente,
preferencialmente no dia 26 de setembro de cada ano, Sessão Solene em
homenagem ao Dia do Surdo.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor, da data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.998, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

               ________________________

                               Prefeito

Altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 1.323 de 14 de
dezembro de 2006.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte
Lei.

Art. 1º - Ficam alterados os artigos 1° e 2° da Lei n° 1.323 de 14 de
dezembro de 2006 passa a vigorar a as seguintes redações:

Art. 1° - Fica instituído e incluído no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Parnamirim o “Dia
Municipal do Síndico”, a ser comemorado anualmente
no dia 30 de novembro.

Art. 2º - A data a que se refere o art. 1º poderá ser
comemorada anualmente com reuniões, palestras,
seminários, ou outros eventos.

Art. 2° - Ficam acrescentados o Parágrafo Único ao artigo 1° e artigo 3° a
Lei n° 1.323 de 14 de dezembro de 2006 passa a vigorar a as seguintes
redações:

Art. 1° - [...]

Parágrafo único - O evento de que trata esta lei poderá
ser realizado em qualquer outra data, dentro do mês
referido, em caso de inviabilidade de aplicação do
caput deste artigo.

Art. 3º - Os recursos necessários para atender as
despesas com a execução desta lei serão obtidos
mediante doações, campanhas e parceiras com
entidades públicas e privadas, sem acarretar ônus
para o Município.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.999, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

              ________________________

                               Prefeito
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Autoriza o Executivo Municipal a ceder e firmar contrato de
permissão ou cessão de uso de bem imóvel de domínio municipal
em favor da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM – RN,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu, no uso das
atribuições legais que são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica Municipal, sanciono a presente lei:

Artigo 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e firmar contrato de
CESSÃO OU PERMISSÃO DE USO, não oneroso e pelo prazo de 25
(vinte e cinco) anos, com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande
do Norte – CAERN, de uma área de terras de domínio Municipal, a qual
possui a seguinte descrição:

ET 04 – Área situada na Rua João Paulo Segundo, bairro Nova
Esperança, Parnamirim/RN, com área de 400m², com a seguinte
caracterização:

Norte: Área da Prefeitura, com 20,00m;

Sul: Terreno da Prefeitura, com 20,00m;

Leste: Terreno da Prefeitura, com 20,00m;

OESTE: Rua João Paulo II, com 20,00m.

ET 09 – Área situada na Rua Santa Matilde, Loteamento Parque
das Orquídeas, Parnamirim, com área de 460,45m², com a seguinte
caracterização:

Norte: Área da Prefeitura, com 20,00m;

Sul: Terreno da Caern, com 26,03m;

Leste: Rua Santa Matilde, com 20,90m;

OESTE: Rua Isabélias, com 20,00m.

ET 16 – Área situada na Rua Sete de Setembro, bairro Boa
Esperança, Parnamirim, com área de 400m², com a seguinte
caracterização:

Norte: área da Prefeitura, com 20,00m;

Sul: Rua Sete de Setembro, com 20,00m;

Leste: Área da Prefeitura, com 20,90m;

OESTE: Rua sem nome, com 20,00m.

Artigo 2°. A presente autorização destina-se à finalidade de ampliação e
melhoria do sistema de esgotamento sanitário de Parnamirim/RN.

Artigo 3º. Qualquer utilização para fins diversos do previsto nesta norma,
dependerá de prévia aprovação e licenciamento pela autoridade municipal
competente.

Artigo 4º. A cessão ou permissão de uso será outorgada pelo prazo de 25
(vinte e cinco) anos, podendo ser prorrogado e revogado a juízo da
municipalidade, mediante instrumento jurídico apropriado.

Artigo 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando
eventuais disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 2.000, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

             ________________________

                               Prefeito

Autoriza o Executivo Municipal a compor, na condição de
Associado Fundador, a Associação Centro Cultural Trampolim
da Vitória, nos termos do artigo 38, inciso XI, da Lei Orgânica
do Município de Parnamirim/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte
Lei.

Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a compor, na condição de
Associado Fundador, a Associação Centro Cultural Trampolim da Vitória.

Art. 2º – A Associação de que trata o art. 1º, terá personalidade jurídica de
direito privado, com natureza jurídica de associação civil sem fins
lucrativos, não integrante da Administração Pública Municipal.

Art. 3º – A Associação de que trata esta lei, será constituída com prazo de
duração indeterminado, com a finalidade de, observados os preceitos que
regerão sua atuação, e nos termos do seu Estatuto, promover atividades
histórico-culturais, turísticas, educacionais, científicas, empreendedoras, de
pesquisa e inovação tecnológica, agregando infraestrutura de convivência,
alimentação, comércio e lazer, visando o desenvolvimento competitivo e
sustentável, apoiando as atividades empresariais intensivas em
conhecimento, sempre em benefício da coletividade, tendo por objetivos
primordiais:

I - Contribuir para a história e a cultura do Município de
Parnamirim com a permanente difusão da importante contribuição
que o Município deu para a história do Brasil e Mundial, pela sua
relevante participação na Segunda Guerra Mundial;

II – Enaltecer a imagem da Força Aérea Brasileira, destacando sua
importância heroica na II Guerra Mundial, no Trampolim da
Vitória dos Aliados contra os Nazistas;

III – gerar crescimento, oportunidades e emprego para a
população;

IV – Permitir a integração histórica entre os principais países que
atuaram em Parnamirim/RN: Brasil, EUA, França e Itália;

V – criar, manter e desenvolver um parque de fomento de
atividades tecnológicas no Município de Parnamirim/RN e
contribuir para a implantação de um HUB tecnológico onde jovens
pesquisadores e cientistas das universidades e demais instituições
de ensino do RN sejam estimuladas a buscar parcerias com
empresas privadas para transformar ideias em produtos,
principalmente nas áreas aeroespacial, de energias renováveis, de
TI nas instituições públicas, tecnologias aeroportuárias de apoio de
solo e em outras ligadas à inovação e ao desenvolvimento
tecnológico;
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VI- Desenvolver a cultura da inovação tecnológica e do
empreendedorismo;

VII - Promover parcerias entre instituições públicas e privadas
envolvidas com a pesquisa científica, a inovação tecnológica
inerente aos serviços e à infraestrutura de apoio, intensificando a
cooperação de instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento
com o sistema produtivo;

VIII - Propiciar o desenvolvimento econômico, social, urbano e
ambiental do município de Parnamirim, da região metropolitana de
Natal e do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da atração de
investimentos em atividades intensivas em conhecimento e
inovação, contribuindo para a geração de trabalho, emprego e
renda;

IX - Orientar a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento
e inovação tecnológicos, com o estímulo à criação de incubadoras e
startups;

X - Incentivar o empreendedorismo nas áreas de história, cultura,
pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológicos, inclusive por
meio de participação em consórcios ou sociedades, apoio à gestão
e a outros aspectos do negócio.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional
suplementar, no valor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil
reais), necessário ao aporte inicial de dotação orçamentária para consecução
dos fins da Associação, na forma disciplinada pelos artigos 40 a 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único. Para a cobertura das despesas criadas neste
artigo, poderão ser usados, sob a forma de remanejamento, os
valores das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária
em vigor.

Art. 5º - O Poder Executivo deverá incluir, nas propostas orçamentárias
anuais, dotações suficientes à cobertura das responsabilidades financeiras
decorrentes da execução desta Lei, porventura previstas para os próximos
exercícios.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. 

Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

LEI ORDINÁRIA Nº 2.001, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

             ________________________

                              Prefeito 

Institui a Campanha de prevenção aos Acidentes do Trabalho e
Doenças Ocupacionais, denominada de "Abril Verde" no
âmbito do Município de Parnamirim/RN, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte
Lei.

Art. 1º - Fica instituída, na Cidade de Parnamirim, a campanha de
prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, denominada
“Abril Verde”, a ser comemorada anualmente durante o mês de Abril, com
o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da prevenção
dos Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais.

Parágrafo único - O Símbolo da campanha aludida no caput deste
artigo será um “laço na cor verde”.

Art. 2º - Durante o mês de campanha, objetivo será divulgar os direitos
assegurados pela Lei de nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, alterando o
Capítulo V da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) relativo
Segurança e Medicina do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943 e pela Portaria de nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do
MTB (Ministério do Trabalho), aprovando as normas regulamentadoras
sobre Segurança e Medicina do Trabalho.

Art. 3º - O mês a ser comemorado anualmente passa a integrar o calendário
oficial de Datas e Eventos da Cidade de Parnamirim/RN.

Parágrafo Único - O Poder Público Municipal poderá celebrar
parceiras com outras entidades governamentais e com a iniciativa
privada a fim de organizar as atividades e incentivar a realizar
campanhas, reunindo CIPAS (Comissão Interna de Prevenção e
Acidentes), Sindicados de trabalhadores e Sindicatos Patronais.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por
conta do Orçamento Geral do Município.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

LEI ORDINÁRIA Nº 2.002, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

              ________________________

                               Prefeito

Dispõe sobre a instituição do serviço de acolhimento familiar
provisório de crianças e adolescentes em situação de privação
temporária do convívio com a família de origem, denominado
serviço de acolhimento em família acolhedora, no município de
Parnamirim/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM – RN,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu, no uso das
atribuições legais que são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica Municipal, sanciono a presente lei:

 

CAPÍTULO I
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DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA
ACOLHEDORA

Art. 1º - Fica instituído o Serviço de Acolhimento Familiar Provisório de
Crianças e Adolescentes em situação de privação temporária do convívio
com a família de origem, denominado "Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora", como parte inerente da política de atendimento à criança e ao
adolescente do Município de Parnamirim/RN, atendendo ao que dispõe a
Política Nacional de Assistência Social no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), no que se refere à proteção social especial de
alta complexidade, à garantia dos direitos da Criança e do Adolescente
previstos na Lei nº 8.069/90 e no Plano Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à convivência Familiar e
Comunitária.

Art. 2º - O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora constitui-se na
guarda de crianças ou adolescentes por famílias que não tenham a intenção
de adotar e que estejam previamente cadastradas no Serviço e habilitadas,
residentes no Município de Parnamirim/RN há pelo menos dois anos, que
tenham condições de recebê-las e mantê-las condignamente, garantindo a
manutenção dos direitos básicos necessários ao processo de crescimento e
desenvolvimento, oferecendo meios necessários à saúde, educação e
alimentação, com acompanhamento direto da equipe técnica vinculada a
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Regularização
Fundiária e da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de
Parnamirim/RN.

Art. 3º - Em conformidade com a lei nº 8.069/90, considera-se criança a
pessoa com menos de 12 (doze) anos de idade, e adolescente aquele entre
12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade incompletos.

Parágrafo Único. A manutenção do acolhido ao completar 18
(dezoito) anos de idade, junto ao Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora dependerá de parecer técnico no qual deverá
constar o grau de autonomia alcançado por este, avaliado através
de instrumental próprio, visando definir a necessidade de
manutenção do acolhimento até 21 (vinte e um) anos de idade,
considerando-se esta situação excepcional, conforme disposto no
Art. 2º do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA.

Art. 4º - Para os efeitos desta lei, compreende-se por crianças e
adolescentes em situação de privação temporária do convívio com a família
de origem aqueles que tenham seus direitos ameaçados ou violados, em
caso de abandono, negligência, maus tratos, ameaça e violação dos direitos
fundamentais por parte dos pais ou responsáveis, destituição de guarda ou
tutela, suspensão, perda do poder familiar e desde que verificada a
impossibilidade de colocação sob guarda ou tutela na família extensa.

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 5º - O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora objetiva:

I - Garantir às crianças e aos adolescentes, que necessitem de
proteção, o acolhimento provisório por famílias acolhedoras,
respeitando o seu direito à convivência em ambiente familiar e
comunitário;

II - Oportunizar condições de socialização, através da inserção da
criança, do adolescente e das famílias em serviços
sociopedagógicos, promovendo a aprendizagem de habilidades e de
competências educativas específicas correspondentes às demandas
individuais deste público;

III - Oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo a sua
reestruturação para o retorno de seus filhos, sempre que possível;

IV - Oportunizar às crianças e aos adolescentes acesso aos serviços
públicos, na área da assistência social, educação, saúde,
profissionalização ou outro serviço necessário, assegurando assim
seus direitos constitucionais;

V - Contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e
adolescentes preparando-os para a reintegração familiar ou
colocação em família substituta, assegurando maior proteção ao
público infanto-juvenil;

VI – Ofertar atenção especial às crianças e adolescentes, bem como
às suas famílias, através de trabalho psicossocial em conjunto com
as demais políticas sociais, visando preferencialmente o retorno da
criança e do adolescente de forma protegida à família de origem.

 

CAPÍTULO III

DA ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO

Art. 6º - O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora atenderá
crianças e adolescentes do Município de Parnamirim/RN, que tenham seus
direitos ameaçados ou violados (vítimas de violência sexual, física,
psicológica, negligência, e em situação de abandono) e que necessitem de
proteção, sempre com autorização judicial.

Art. 7º - Compete à autoridade judiciária determinar o acolhimento familiar,
encaminhando a criança ou adolescente para a inclusão no Serviço de
Acolhimento em Família Acolhedora.

 

CAPÍTULO IV

DOS REQUISITOS, DA INSCRIÇÃO, DA SELEÇÃO E
HABILITAÇÃO DAS FAMÍLIAS CANDIDATAS

SEÇÃO I

DOS REQUISITOS

Art. 8º - A condição de família acolhedora é de caráter voluntária e sem
vínculo empregatício com o Município, e as pessoas interessadas em
participar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora deverão
atender aos seguintes requisitos:

I - Não estar respondendo a processo judicial criminal e cível
conforme certidão negativa criminal e civil da Justiça Estadual e
Federal;

II - Ter moradia fixa no Município de Parnamirim/RN há pelo
menos 2 (dois) anos, sendo vedada a mudança de domicílio para
outro município;

III - Ter disponibilidade de tempo para oferecer proteção e apoio às
crianças e aos adolescentes;

IV - Ter idade entre 21 (vinte e um) e 60 (sessenta) anos, sem
restrição quanto ao gênero e estado civil;

V - Ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o acolhido;

VI – Apresentar idoneidade moral, mediante declaração assinada
por 2 (duas) pessoas, com firma reconhecida;
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VII - Boa condição de saúde física e mental conforme atestados de
saúde mental e física e esteja interessada em ter sob sua
responsabilidade crianças e adolescentes, zelando pelo seu bem-
estar;

VIII - Não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção,
conforme Certidão da Vara da Infância e Juventude;

IX - Apresentar concordância de todos os membros da família
maiores de 18 anos que vivem no lar;

X - Apresentar parecer psicossocial favorável;

XI – possuir disponibilidade para participar do processo de
habilitação e das atividades do serviço.

Parágrafo Único. Não se incluirá no Serviço pessoa com vínculo
de parentesco com a criança ou adolescente em processo de
acolhimento.

 

SEÇÃO II

DA INSCRIÇÃO

Art. 9º - A inscrição para as famílias interessadas em participar do Serviço
de Acolhimento em Família Acolhedora será gratuita e realizada por meio
do preenchimento de Formulário de Inscrição, apresentando os documentos
originais e cópias:

I - Carteira de Identidade;

II - Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III - Certidão de Nascimento ou Casamento;

IV - Comprovante de Residência atualizado;

V - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pelas
Justiças Federal e Estadual;

VI - Atestados de Sanidade Física e Mental;

VII – Comprovação de compatibilidade para assumir a
responsabilidade de Família Acolhedora.

§1º - É obrigatória a entrega da documentação acima citada
sob protocolo, em envelope endereçado à Coordenação do
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.

§2º - O processo de inscrição e seleção ocorrerá em 30
dias, podendo ser prorrogado por igual período de acordo
com a necessidade do Serviço.

 

SEÇÃO III

DA SELEÇÃO

Art. 10 - O processo seleção consistirá em 3 etapas: 1ª Analise dos
documentos gerais, 2ª Avaliação psicossocial e 3ª Curso de Capacitação.

§1º - A seleção das famílias inscritas será feita através de
estudo psicossocial, de responsabilidade da equipe técnica
do Serviço de Família Acolhedora vinculada a Secretaria
Municipal de Assistência Social.

§2º - O estudo psicossocial envolverá todos os membros
da família e será realizado através de visitas domiciliares,
entrevistas, contatos colaterais e observação das relações
familiares e comunitárias.

§3º - Após a emissão de relatório psicossocial favorável à
inclusão no Serviço, bem como apresentação de todos os
documentos e ainda com carga horária mínima de 75% de
participação do Curso de Capacitação as famílias assinarão
um Termo de Adesão ao Serviço Família Acolhedora.

§4º - Em caso de desligamento do Serviço, as famílias
acolhedoras deverão fazer solicitação por escrito.

 

SEÇÃO IV

DA HABILITAÇÃO

Art. 11 - As famílias habilitadas cadastradas receberão acompanhamento e
preparação contínua, sendo orientadas sobre os objetivos do Serviço, sobre
a diferenciação com a medida de adoção, sobre a recepção, manutenção e o
desligamento das crianças e adolescentes.

Parágrafo Único. A preparação das famílias cadastradas será feita
através de:

I - Orientação direta às famílias nas visitas domiciliares e
entrevistas;

II - Participação nos encontros de estudo e troca de experiência
com todas as famílias, com abordagem do Estatuto da Criança e do
Adolescente, questões sociais relativas à família de origem,
relações intra-familiares, guarda como medida de colocação em
família substituta, papel da família acolhedora e outras questões
pertinentes;

III - Participação em cursos e eventos de formação.

 

CAPITULO V

PERÍODO DE ACOLHIMENTO E DESLIGAMENTO DO
SERVIÇO

Art. 12 - O período em que a criança ou adolescente permanecerá na
família acolhedora será o mínimo necessário para o seu retorno à família de
origem ou encaminhamento à família substituta.

Parágrafo Único. O tempo máximo de permanência da criança
e/ou adolescente na Família Acolhedora não deverá ultrapassar 06
(seis) meses, salvo situações extremamente excepcionais, a critério
da autoridade judiciária, em decisão fundamentada.

Art. 13 - Os profissionais do Serviço de Família Acolhedora efetuarão o
contato com as famílias acolhedoras, observadas as características e
necessidades da criança/adolescente e as preferências expressas pela família
acolhedora no processo de inscrição.

Art. 14 - Cada família acolhedora deverá receber somente uma criança ou
adolescente de cada vez, salvo se grupo de irmãos.

Art. 15 – O encaminhamento da criança ou adolescente ocorrerá mediante
"Termo de Guarda e Responsabilidade Concedido à Família Acolhedora",
determinado judicialmente.
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Art. 16 - Os técnicos do Serviço acompanharão todo o processo de
acolhimento através de visitas domiciliares e encontros individuais ou em
grupos, com objetivo de facilitar e contribuir com o processo de adaptação
da criança ou adolescente e da família acolhedora.

Parágrafo Único. Na impossibilidade de reinserção da criança ou
adolescente acolhido junto à família de origem ou família extensa,
quando esgotados os recursos disponíveis, a equipe técnica deverá
encaminhar relatório circunstanciado à Vara da Infância e
Juventude para verificação da inclusão no cadastro nacional de
adoção.

Art. 17 - A família acolhedora será previamente informada quanto à
previsão do tempo do acolhimento da criança ou adolescente para o qual foi
chamada a acolher.

Art. 18 – O término do acolhimento familiar da criança ou adolescente se
dará por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos pertinentes
ao retorno à família de origem ou colocação em família substituta, através
das seguintes medidas:

I - Acompanhamento de até 6 (meses) após a reintegração familiar
visando a não reincidência do fato que provocou o afastamento da
criança/adolescente;

II - Acompanhamento psicossocial à família acolhedora após o
desligamento da criança, atendendo às suas necessidades;

III - Orientação e supervisão do processo de visitas entre a família
acolhedora e a família que recebeu a criança/adolescente;

IV - Envio de ofício ao Juizado da Infância e Juventude de
Parnamirim/RN, comunicando quando do desligamento da família
de origem do Serviço.

Art. 19 - A escolha da família acolhedora caberá à equipe técnica do
Serviço de Acolhimento Familiar vinculada a Secretaria Municipal de
Assistência Social, após determinação judicial no sentido da
criança/adolescente ser inserido nesse serviço.

Art. 20 - Em qualquer caso de desligamento serão realizadas pelo Serviço
as seguintes medidas:

I – Acompanhamento psicossocial a família acolhedora após o
desligamento da criança ou adolescente, atendendo as suas
necessidades;

II – Orientação e supervisão, quando a equipe técnica e os
envolvidos avaliarem como pertinente, do processo de visitas entre
a família acolhedora e a família de origem que recebeu a criança ou
adolescente, visando à manutenção do vínculo.

 

CAPITULO VI

DAS RESPONSABILIDADES

SEÇÃO I

DA RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA ACOLHEDORA

Art. 21 - A família acolhedora tem a responsabilidade familiar pelas
crianças e adolescentes acolhidos enquanto estiverem sob sua proteção,
responsabilizando-se pelo que se segue:

I – Garantir à criança e ao adolescente sob a sua guarda, a
efetivação de seus direitos previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente;

II - Todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao
guardião, obrigando-se à prestação de assistência material, moral e
educacional à criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o
direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, nos termos do
artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

III – Atender as crianças e adolescentes quanto as suas
necessidades básicas e de formação pessoal e social;

IV – Possibilitar a participação das crianças e adolescentes em
atividades educativas, recreativas e de lazer, condizentes com a
faixa etária;

V - Participar do processo de preparação, formação e
acompanhamento para atuar no serviço;

VI - Prestar informações sobre a situação da criança ou adolescente
acolhido aos profissionais que estão acompanhando a situação do
acolhimento;

VII - Manter todas as crianças e/ou adolescentes regularmente
matriculados e frequentando assiduamente as unidades
educacionais, desde a pré-escola até concluírem o ensino médio;

VIII - Contribuir na preparação da criança ou adolescente para o
retorno à família de origem, sempre sob orientação técnica dos
profissionais do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;

IX - Nos casos de não adaptação, a família procederá à desistência
formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança
ou adolescente acolhido até novo encaminhamento, o qual será
determinado pela autoridade judiciária;

XI - A transferência para outra família acolhedora ou outro serviço
de Acolhimento Institucional deverá ser feita de maneira gradativa e
mediante parecer técnico da equipe do Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora e decisão judicial nesses termos, levando-se
em consideração o princípio do melhor interesse da
criança/adolescente acolhido.

Art. 22 - A família poderá ser desligada do serviço:

I – Por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos
pertinentes ao retorno a família de origem ou colocação em família
substituta;

II – Em caso de perda de quaisquer dos requisitos previstos do Art.
8° ou descumprimento das obrigações e responsabilidades de
acompanhamento;

III – por solicitação por escrito da própria família.

 

SEÇÃO II

DA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO EXECUTOR

Art. 23 - Deverá ser formada uma equipe para a execução do Serviço e o
acompanhamento da família acolhedora e da criança e adolescente, que será
composta no mínimo por:

I - 01 (um) Coordenador com Nível Superior na área de Serviço
Social e Psicologia;

II - 01 (um) Assistente Social;

III - 01 (um) Psicólogo.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756157/art-21-inc-v-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756146/art-21-inc-vi-da-lei-2600-09-ipatinga
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§1º – a cada 20 (vinte) crianças ou adolescentes acolhidos
no Serviço de família acolhedora deverá ser acrescido 1
(um) profissional do Serviço Social e 1 (um) psicólogo.

§2º – A contratação e capacitação da equipe técnica é de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Habitação e Regularização Fundiária e Instituições
parcerias.

Art. 24 - A Equipe Técnica prestará acompanhamento sistemático à família
acolhedora, à criança e ao adolescente acolhidos e à família de origem, com
o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e
Regularização Fundiária.

Parágrafo Único. Todo o processo de acolhimento e reintegração
familiar será acompanhado pela Equipe Técnica, que será
responsável por cadastrar, selecionar, capacitar, assistir e
acompanhar as famílias acolhedoras, antes, durante e após o
acolhimento.

Art. 25 – O acompanhamento à família acolhedora acontecerá na forma que
segue:

I - Visitas domiciliares, nas quais os profissionais da equipe técnica
em conversa com o responsável pela família acolhedora, possam
levantar informações, devidamente registradas em instrumental
específico, sobre a situação da criança/adolescente, sua evolução e
o cotidiano na família, assim como identificar dificuldades no
processo e outras questões pertinentes;

II - Acompanhamento psicossocial sistemático;

III - Presença obrigatória das famílias nos encontros de formação e
acompanhamento no Serviço.

Art. 26 – O acompanhamento à família de origem, à família acolhedora, à
criança e ao adolescente em processo de acolhimento e/ou de reintegração
familiar será realizado pela Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora.

§1- A Equipe Técnica do Serviço acompanhará as visitas
entre criança/adolescente/família de origem/família
acolhedora, a serem realizadas em espaço físico neutro.

§2 - A participação da família acolhedora nas visitas será
decidida em conjunto com a família de origem.

§3 - A equipe técnica fornecerá ao (a) Juiz (a) da Infância
e Juventude relatório mensal sobre a situação da criança
ou adolescente acolhido.

§4 - Sempre que solicitado pela autoridade judiciária, a
equipe técnica prestará informações sobre a situação da
criança ou adolescente acolhido e informará quanto à
possibilidade ou não de reintegração familiar, bem como
poderá ser solicitada a realização de relatório psicossocial
com apontamento das vantagens e desvantagens da
medida, com vistas a subsidiar as decisões judiciais.

§5º - Todo processo de acolhimento e reintegração familiar
se dará por autorização judicial, nos termos da Lei
8.069/1990.

 

CAPITULO VII

DA BOLSA AUXÍLIO

Art. 27 - Fica assegurado o pagamento da Bolsa Auxílio às famílias
acolhedoras habilitadas, custeada com recursos da Secretaria Municipal de
Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária, alocados no
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, podendo ainda ser pago
com recursos provenientes do cofinanciamento federal, conforme preconiza
a Portaria N° 223, de 8 de Junho de 2017, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário.

Art. 28 - As famílias cadastradas no Serviço Família Acolhedora,
independentemente de sua condição econômica, têm a garantia do
recebimento de subsídio financeiro, correspondente a cada criança ou
adolescente em acolhimento, nos seguintes termos:

I - Nos casos em que o acolhimento familiar for inferior a 1 mês, a
família acolhedora receberá proporcionalmente a bolsa-auxílio ao
tempo de acolhida;

II - Nos acolhimentos superiores a 1 (um) mês, a família
acolhedora receberá bolsa-auxílio integral a cada 30 dias de
acolhimento;

III – O valor da bolsa auxílio será correspondente a (um) Salário
Mínimo.

Parágrafo Único. Na hipótese da família acolher grupo de irmãos,
o valor da bolsa-auxílio em relação à primeira criança/adolescente
corresponderá ao valor integral do salário mínimo e a partir da
segunda criança/adolescente ou demais o valor da bolsa auxílio
será correspondente a 1/3 do valor.

Art. 29 - Em casos de criança ou adolescentes com deficiência ou com
demandas específicas de saúde, devidamente comprovadas com laudo
médico, que não recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou
qualquer benefício previdenciário o valor máximo da bolsa auxílio poderá
ser ampliado, em até 1/3 (um terço) do montante.

Art. 30 - Os acolhidos que recebam Benefício de Prestação Continuada
(BPC) ou qualquer benefício previdenciário, 1/3 (um terço) do benefício
depositado em conta judicial e o restante serão administrados pela família
acolhedora que estiver com a guarda, visando o atendimento as
necessidades do acolhido, exceto nos casos em que houver determinação
judicial diversa.

Art. 31 - A bolsa-auxílio será repassada através de transferência bancaria
em nome do membro responsável da família acolhedora.

Art. 32 - A bolsa-auxílio será repassada por criança ou adolescente às
famílias acolhedoras durante o período de acolhimento, e será subsidiada
pelo Município de Parnamirim/RN.

Art. 33 - A família acolhedora que tenha recebido a bolsa-auxílio e não
tenha cumprido as prerrogativas desta Lei fica obrigada ao ressarcimento da
importância recebida durante o período da irregularidade.

Parágrafo Único. Compete à Secretaria Municipal de Assistência
Social, Habitação e Regularização Fundiária identificar e
encaminhar aos órgãos competentes os casos de descumprimento
da presente Lei pelas famílias acolhedoras, bem como
desatendimento aos direitos da criança e adolescente em
acolhimento.

 

CAPITULO VIII

DOS PARCEIROS
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Art. 34 - O Serviço ficará vinculado à Secretaria Municipal de Assistência
Social, Habitação e Regularização Fundiária, sendo parceiros:

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II – Vara da Infância e Juventude da Comarca de Parnamirim/RN;

III – Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do Ministério
Público Estadual;

IV - Conselho Municipal de Assistência Social;  

V – Conselhos Tutelares;

VI – Secretaria Municipal de Educação;

VII - Secretaria Municipal de Saúde;

VIII - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

IX – Fundação de Cultura;

X – Outras entidades/instituições que atuam no segmento da
infância e juventude, âmbito municipal.

Art. 35 - As crianças ou adolescentes cadastrados no Serviço receberão:

I - Com absoluta prioridade, atendimento nas áreas de saúde,
educação e assistência social, através das políticas públicas
existentes;

II - Acompanhamento psicossocial e pedagógico pelo Serviço
Família Acolhedora;  

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

 

CAPITULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36 - O descumprimento de qualquer das obrigações contidas no artigo
33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como de outras
estabelecidas por ocasião da regulamentação da presente Lei, implicará o
desligamento da família do Serviço, além da aplicação das demais sanções
cabíveis.

Art. 37 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial junto a
Secretaria Municipal de Assistência Social para cobertura dos elementos de
despesas correspondentes a contratação de recursos humanos (pessoal e
encargos sociais), auxílio financeiro a pessoas físicas (bolsa-auxílio) e
material de distribuição gratuita.

Art. 38 - A família acolhedora, em nenhuma hipótese, poderá se ausentar
do Município de Parnamirim/RN com a crianças ou adolescente acolhido
sem a devida comunicação e autorização da Equipe Técnica do Serviço.

Art. 39 - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito
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