
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

 
 
 

D E C R E T O Nº 005/2018 
 
Estabelece o valor da Bolsa-Auxílio às famílias inseridas no Serviço de 
Acolhimento em Família Acolhedora do Município de Porecatu, e dá 
outras providências. 
 
 
O Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e; 
 
Considerando o disposto no § 4° da Lei Municipal n 1.730, de 17 de 
novembro de 2016, que preconiza a fixação, por meio de Decreto, do 
valor da Bolsa-Auxílio para as famílias inseridas no Serviço de 
Acolhimento em Família Acolhedora; 
 
 
D E C R E T A: 

 

 
Artigo 1º - Fica estabelecido em 1 (um) salário mínimo nacional o valor 
da  Bolsa-Auxílio para as famílias que  acolherem crianças ou 
adolescentes em situação de afastamento temporário do convívio com 
a família natural em razão de risco pessoal e social, por meio do 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 
 
§ 1° Bolsa-Auxílio é o valor mensal repassado à Família Acolhedora 
por força do acolhimento de cada criança ou adolescente, a partir do 
primeiro dia em que assume a referida responsabilidade. 
 
§ 2° Na hipótese de acolhimento de grupo de irmãos pela mesma 
família, o valor da Bolsa-Auxílio será concedido nos seguintes termos: 
I – No caso de acolhimento de uma criança, o valor será de 01 (um) 
salário mínimo nacional; 
II – No caso de acolhimento de grupo de 2 (dois) irmãos, o valor será 
de 01 (um) salário mínimo nacional, acrescido de 50%; 
III - No caso de acolhimento de grupo de 3 (três) irmãos, o valor será 
de 01 (um) salário mínimo nacional, acrescido de 80%; 
 
Artigo 2º A Bolsa-Auxílio se destina ao suprimento de despesas com a 
alimentação, vestuário, higiene pessoal, lazer, educação, saúde e 
outras necessidades básicas da criança ou adolescente inseridos no 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 
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§ 1° A Bolsa-Auxílio será concedida ao membro designado no termo de 
guarda judicial durante o período em que perdurar o acolhimento, nos 
termos deste Decreto. 
 
§ 2° A Bolsa-Auxílio poderá ser excepcionalmente destinada às 
famílias extensas, após avaliação da Equipe Interdisciplinar do Serviço 
de Acolhimento, por ocasião da reintegração familiar, quando for mais 
vantajoso ao acolhido para garantir o direito à convivência familiar e 
comunitária. 
 
§ 3° Nos casos em que a duração do acolhimento familiar for inferior a 
01 (um) mês, a Família Acolhedora receberá Bolsa-Auxílio proporcional 
aos dias de acolhimento, cujo valor não poderá ser inferior a 25% 
(vinte e cinco) do valor mensal. 
 
Artigo 3º O valor da Bolsa-Auxílio será repassado mediante depósito 
em conta bancária de titularidade do membro da família designado no 
Termo de Guarda. 
Parágrafo único: A Família Acolhedora deverá repassar a Secretaria 
Municipal de Serviço Social as informações bancárias necessárias, a 
critério do órgão competente, para viabilizar o pagamento da Bolsa-
Auxílio. 
 
Artigo 4º A família acolhedora beneficiária da Bolsa-Auxílio que 
descumprir as exigências previstas na Lei Municipal nº 1.730/2016, 
ficará obrigada a ressarcir os valores recebidos irregularmente. 
 
Artigo 5º A família acolhedora prestará serviço de caráter voluntário, 
não gerando vínculo empregatício ou profissional com o órgão 
executor do serviço. 
 
Artigo 6º Em nenhuma hipótese, a família acolhedora poderá se 
ausentar do município com a criança ou adolescente acolhido, sem a 
prévia autorização da Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento. 
 
Artigo 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORECATU, Estado 
do Paraná, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
dezoito (18.01.2018). 

 
 

Fábio Luiz Andrade 
Prefeito Municipal 


