
 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2022 PARA 

CADASTRAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA 

  

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, Estado do Paraná, por intermédio da SECRETARIA 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições, torna público o PROCEDIMENTO DE 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA CADASTRO RESERVA DO PROGRAMA 

FAMÍLIA ACOLHEDORA, em conformidade com a Lei nº 495/2016 e 885/2022, que Institui o 

Programa de Acolhimento Familiar para Crianças e Adolescentes, denominado “Programa Família 

Acolhedora”. 

  

1. FINALIDADE DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA: 

1.1. O Programa Família Acolhedora tem por finalidade o atendimento de crianças e adolescentes 

com direitos ameaçados ou violados, de forma a proteger seus direitos e garantias fundamentais 

previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  

2.OBJETO: 

2.1. O objeto deste Edital consiste na seleção de famílias residentes no Município de Pinhal de São 

Bento/PR, interessadas em participar do Programa Família Acolhedora, sendo destinado a 

acolhimento familiar, visando o acolhimento de crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos, 

afastadas do convívio familiar de origem por determinação judicial, diante de situação de risco 

pessoal e social, sob medida protetiva, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - 

Lei nº 8.069/1990. 

  

3. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA: 

3.1. O acolhimento familiar constitui no atendimento de crianças e adolescentes afastados da família 

de origem, mediante medida protetiva, em residência de famílias acolhedoras, previamente 

cadastradas e capacitadas, que possuam condições de recebê-los e mantê-los condignamente, 

oferecendo os meios necessários à saúde, educação e alimentação, com acompanhamento direto 

da Equipe da Proteção Especial da Gestão do SUAS, do Conselho Tutelar e do Poder Judiciário. 

 

4. REMUNERAÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA 

4.1. Cada família habilitada a participar do Programa Família Acolhedora receberá, para cobertura 

das despesas durante o acolhimento, o valor será de 2 (dois) salários mínimos, por cada criança 

ou adolescente atendido. 



 
4.2. O serviço institui o auxílio financeiro mensal, no valor correspondente a dois (2) salários 

mínimos vigentes, por criança e/ou adolescente acolhido, a ser repassado pelo Município à família 

acolhedora, visando o custeio dos gastos relativos às necessidades dos acolhidos. 

4.3. O auxílio financeiro será subsidiado pelo Município de Pinhal de São Bento, através da 

Secretaria de Assistência Social, conforme previsão na dotação orçamentária, bem como doações 

e outras parcerias; 

4.4. Cada família acolhedora poderá receber até o máximo de 4 (quatro) crianças e/ou 

adolescentes; 

4.5. Quando a criança e/ou adolescente necessitar de cuidados especiais, o subsídio financeiro 

mensal será equivalente a 2 e ½ (dois e meio) salário mínimo nacional por criança ou adolescente 

acolhido, durante o período de efetivo acolhimento, conforme previsto no art. 24 da Lei Municipal nº 

495/2016. 

4.6. Para efeitos de pagamento, a Secretária de Assistência Social emitirá declaração, observando-

se as condições de acolhimento, bem como o período de atendimento do caso; 

4.7. O pagamento do auxílio financeiro será feito mensalmente de acordo com as normas e 

procedimentos legais da Prefeitura; 

4.8. A prestação de auxílio financeiro se encerrará ao final do acolhimento; 

4.9. Mediante justificativas que envolvam laços de parentescos entre os beneficiados, a regra do 

item 4.4 poderá ser excepcionada, para atender grupos de irmãos; 

4.10. O auxílio de que trata este artigo será pago proporcionalmente aos dias de acolhimento, 

quando estes forem menores do que o mês corrido, não sendo inferior a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor mensal. 

4.11. A família acolhedora que tenha recebido o auxílio financeiro e não tenha cumprido as 

prescrições da Lei Municipal nº 495/2016 fica obrigada ao ressarcimento da importância recebida 

durante o período da irregularidade. 

4.12. A família acolhedora ao receber o subsídio deverá preencher termo de responsabilidade 

acerca da utilização dos recursos, e deverá observar a aplicação exclusiva no desempenho das 

atribuições previstas na Lei Municipal nº 495/2016. 

4.13. As famílias acolhedoras prestarão serviço de caráter voluntário e sem vínculo empregatício 

com o Município 

  

5 DA INSCRIÇÃO E REQUISITOS: 

5.1. Antes de efetuar a inscrição, a família interessada deverá tomar conhecimento do disposto 

neste Edital, certificar-se de que preenche os requisitos exigidos para participar do serviço de 

acolhimento na modalidade Família Acolhedora e ter disponibilidade para participar do processo 

de capacitação, bem como das reuniões estipuladas pela equipe técnica do serviço. 



 
5.2. A inscrição no processo de Chamamento Público implica, no conhecimento e na aceitação, 

pela família interessada, das regras e condições 

estabelecidas neste Edital conforme termo de aceite, das quais não poderá alegar desconhecimento 

dos requisitos contidos no edital. 

5.3. As inscrições das famílias interessadas ocorrerão no período de 17 de agosto ao dia 16 de 

setembro de 2022, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, com possibilidade 

de prorrogação por igual período. 

5.4. As inscrições serão realizadas na Prefeitura Municipal, junto à Secretária de Assistência Social 

localizado na Avenida São Roque, nº178, centro, Pinhal de São Bento/PR, telefone: (46) 3560-1122. 

  

5.5. REQUISITOS PARA A FAMÍLIA INTERESSADA: 

5.5.1. Ser maior de 21 (vinte e um) anos; 

5.5.2. Residir no Município há pelo menos 01 (um) ano e nele permanecer durante todo o período 

de acolhimento; 

5.5.3. Residir em endereço fixo; 

5.5.4. Concordância dos membros da família; 

5.5.5. Inexistência de antecedentes criminais dos membros da família; 

5.5.6. Inexistência de dependentes químicos entre os membros da família; 

5.5.7. Aceitação e comprometimento com todos os termos do Serviço de Acolhimento Familiar em 

Família Acolhedora; 

5.5.8. Título de Eleitor do domicílio eleitoral do município de Pinhal de São Bento-PR; 

5.5.9. Ter disponibilidade de tempo e demonstrar interesse em oferecer proteção e afeto às crianças 

e adolescentes. 

5.5.10. A diferença de idade entre o responsável pela família acolhedora e o acolhido deverá ser de 

no mínimo 16 (dezesseis) anos; 

5.5.11. A seleção das famílias inscritas será feita por meio de entrevista com psicóloga e assistente 

social e, de visitas domiciliares, de responsabilidade da Equipe Técnica do Programa Família 

Acolhedora; 

§ 1º A entrevista psicológica (o), bem como, o estudo social feitos por meio de visita domiciliar, 

envolverão todos os membros da família, para a observação das relações familiares e comunitárias; 

§ 2º Após a emissão de parecer psicológico e de estudo social favoráveis à inclusão no Programa, 

a família assinará Termo de adesão ao Programa Família Acolhedora; 

§ 3º Em caso de desligamento do Programa, as famílias acolhedoras que desejam deixar o 

programa deverão fazer solicitação por escrito.  

  



 
5.6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE INSCRIÇÃO DA FAMÍLIA 

INTERESSADA: 

 

a) Ficha de Cadastro (Modelo Fornecido pelo Serviço Família Acolhedora); 

b) Carteira de Identidade e CPF; 

c) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

d) Comprovante de Residência; 

e) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais de todos os membros da família maiores de 18 

anos; 

f) Folha corrida na Delegacia de Polícia; 

g) Declaração do banco com número da agência e conta em nome do responsável; 

h) A inscrição da Família Acolhedora será realizada pela equipe técnica do serviço e condicionada 

à apresentação dos documentos supracitados de todos os membros do núcleo familiar maiores de 

18 anos; 

i) A família interessada deverá apresentar declaração de não ter interesse em adoção (Modelo 

Fornecido pelo Serviço Família Acolhedora); 

j). Os responsáveis pelo acolhimento não poderão ter nenhuma pendência com a documentação 

requerida; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Não se incluirá no Serviço de Família Acolhedora pessoa com vínculo de 

parentesco com criança ou adolescente em processo de acolhimento. 

 

6. DOS CRITÉRIOS: 

 6.1. Apresentar Residência no Município de Pinhal de São Bento com tempo comprovado no 

mínimo de 01 ano; 

6.2. Boas condições de saúde física e mental; 

6.3. Comprovar que não tenha pendência judicial; 

6.4. Tempo disponível para a criança e/ou adolescente, capacidade de dar afeto e cujos membros 

mantenham uma relação harmoniosa no espaço do lar; 

6.5. Parecer psicossocial favorável emitido pela equipe técnica do programa; 

6.6. Estarem todos os membros da família em comum acordo com o acolhimento; e 

6.7. Residir em imóvel com espaço e condições adequados ao acolhimento. 

6.8. As informações prestadas na Ficha de Cadastro são de inteira responsabilidade da família 

interessada, dispondo a Equipe Técnica Responsável o direito de não analisar se constatar que o 

preenchimento for feito com dados incorretos, bem como se constatado serem inverídicas as 

referidas informações. 



 
6.9. Não será permitida a realização de inscrição fora da data conforme item 5.1. nem por 

procuração, via fax, via postal ou correio eletrônico. 

6.10. Será indeferida a inscrição que estiver em desacordo com as disposições deste Edital 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES: 

  

7.1. A Família Acolhedora tem a responsabilidade familiar pelas crianças e adolescentes 

acolhidos enquanto estiverem sob sua proteção, responsabilizando-se pelo que segue: 

7.1.1. Prestar assistência material, de saúde, moral e educacional à criança e ao adolescente, nos 

termos do Art. 33 do Estatuto da Criança e Adolescente; 

7.1.2. Participar do processo de preparação, formação e acompanhamento; 

7.1.3. Prestar informações sobre a situação da criança e do adolescente acolhido aos profissionais 

que estão acompanhando a situação; 

7.1.4. Contribuir na preparação da criança e adolescente para o retorno à família de origem, sempre 

sob orientação técnica dos profissionais do Programa Família Acolhedora; 

7.1.5. Proceder à desistência formal de guarda, nos casos de inadaptação, responsabilizando-se 

pelos cuidados da criança ou adolescente acolhido até novo encaminhamento, o qual será indicado 

pela Equipe Técnica e determinado pela autoridade do Poder Judiciário.  

7.2. A Equipe Técnica prestará acompanhamento sistemático à família acolhedora, à criança 

e ao adolescente acolhido e à família de origem, com o apoio da Equipe da Proteção Especial 

da Gestão do SUAS. 

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. 

 

7.2.1. O acompanhamento à família acolhedora acontecerá na forma que segue: 

a) Visitas domiciliares, nas quais os profissionais e família conversam informalmente sobre a 

situação da criança, sua evolução e o cotidiano na família, dificuldades no processo e outras 

questões pertinentes; 

b) Atendimento psicológico; 

c) Presença das famílias nos encontros de preparação e acompanhamento. 

d) Oficinas e encontros temáticos para as famílias acolhedoras. 

  

  

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 



 
8.1. A seleção será realizada pela Equipe de Gestão da Secretária Municipal de Assistência Social 

do Município de Pinhal de São Bento, no período de 10 (dez) dias após o encerramento das 

inscrições, observadas as seguintes etapas: 

8.1.1. Primeira Etapa - Avaliação Documental: consiste na avaliação dos documentos 

apresentados pelas famílias interessadas, para fins de verificar a procedência, bem como o 

cumprimento dos critérios estabelecidos nesse Edital. Caso a família participante não apresente os 

documentos em consonância com o exigido, será desclassificada. 

8.1.2. Segunda Etapa - Avaliação Técnica (Psicossocial): consiste na avaliação para verificação 

se a família inscrita como potencial acolhedora preenche os requisitos necessários à função. Nesta 

etapa a família deverá passar por um estudo psicossocial, que será realizado através de entrevistas 

individuais e coletivas, visitas domiciliares e outras ferramentas que se fizerem necessárias. 

8.1.3. Terceira Etapa - Divulgação: consiste na divulgação da relação das famílias selecionadas 

para formação do cadastro. 

8.1.4. Quarta Etapa – Capacitação: as Famílias Acolhedoras selecionadas realizarão suas funções 

após serem capacitadas com os temas relevantes ao acolhimento e sobre o desenvolvimento 

familiar da criança e do adolescente que será acolhida. 

 

8.2. A classificação para qualquer etapa subsequente é vinculada, obrigatoriamente, à 

classificação na etapa anterior. 

8.2.1. A aprovação em todas as etapas não assegura à família pretendente a habilitação 

imediata, mas apenas a expectativa de ser habilitada segundo disponibilidade e necessidade 

do Programa Família Acolhedora. 

8.2.3. Não haverá ordem de classificação para as famílias habilitadas. O acolhimento da criança ou 

adolescente dependerá do perfil mais adequado de ambos. 

8.3. O acolhimento, preferencialmente, deverá ser de uma criança ou adolescente por vez em cada 

família acolhedora, salvo em se tratando de grupo de irmãos, conforme avaliação e aprovação da 

equipe técnica, como estabelece a legislação vigente. 

 

9. PRAZOS E DATAS 

ETAPAS DATAS 

Lançamento do Edital de seleção 15/08/2022 

Inscrição Famílias Acolhedoras 17/08/2022 à 16/09/2022 

Acolhida e avaliação documental - 1ª Fase 16/09/2022 à 19/09/2022 

Divulgação das Famílias Aprovadas na 1ª Fase 20/09/2022 

Segunda Etapa: Avaliação Técnica 22/09/2022 a 27/09/2022 

Divulgação das Famílias Aprovadas na 2ª Fase 28/09/2022 

Prazo para Recursos 29/09/2022 a 03/10/2022 

Terceira Etapa: Divulgação  Publicação do Resultado 

Final no Site da PMPSB 

04/10/2022 

Quarta Etapa: Capacitação Inicial das Famílias 

Selecionadas 

06/10/2022 

 

 

 



 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10.1. O início e término da prestação do Programa Família Acolhedora se dará em conformidade 

com o Termo de Adesão a ser firmado com cada família selecionada. 

10.2. O descumprimento de quaisquer das obrigações contidas na legislação vigente e no Termo 

de Adesão, implicará em desligamento da família do Serviço. 

10.3. O Juiz de Direito, a Promotoria de Justiça, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA manterão acompanhamento constante e 

fiscalização do Serviço Abrigo Domiciliar. 

  

11 CASOS OMISSOS: 

11.1. Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Equipe da Proteção Especial da Gestão 

do SUAS do Município de Pinhal de São Bento, com base na Lei Municipal nº 495/2016 e alterações 

posteriores, bem como na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). 

11.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Ampére do Estado do Paraná para dirimir as questões 

decorrentes da execução do presente edital.  

 

Pinhal de São Bento, 15 de agosto de 2022. 

  

  

 

CARMEM LURDES MARQUES 

Secretária de Assistência Social 

 

 

 

 

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA  

Prefeito Municipal 

 

 


