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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ; 01.612.770.0001-5

Lei N" 259, de 28 de fevereiro de 2019.

REGULAMENTA O SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO FAMILIAR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, ESTADO
DA PARAÍBA, com arrimo no art. 42 e 43, 1. da Lei Orgânica do Município, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinle Lei:

Capítulo 1
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.l® - Fica instituído no Município de Riachào o Serviço Municipal de Acolhimento
Familiar destinado à garantia de direitos de crianças, adolescentes, e. excepcionalmente,
de jovens entre 18 e 21 anos de idade, afastados da família de origem por meio da
medida de proteção prevista no art. 101, inciso VIII, da Lei n° 8.069/1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA, determinada pela autoridade competente.

Art. 2" - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - Acolhimento: medida proletiva prevista no art. 101, incisos Vil e VIIL do Estatuto
da Criança e do Adolescente - EC.A. caracterizada pelo breve e excepcional afastamento
da criança ou do adolescente da sua família natural ou extensa com vista à sua proteção
integral;

ÍI - Família Natural: a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus
descendentes, nos termos do art. 25 do ECA:

III - Família Extensa ou Ampliada: aquela que se estende para além da unidade de pais e
filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança e
o adolescente convivem e mantêm vínculos de afinidade e afetividade nos termos do

parágrafo único do art. 25 do ECA;

IV - Família Substituta: a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda,
tutela ou adoção, independente da situação Jurídica da criança ou do adolescente, nos
termos do parágrafo único do art. 28 do ECA:

V - Família Acolhedora: qualquer pessoa ou família, previamente cadastrada, avaliada e
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