SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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Lei municipal nº 5736/2016

Seja uma Família Acolhedora,
abrace essa ideia.
PREFEITURA DE CURITIBANOS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Sua família pode fazer a diferença. Participe!
Muitas vezes, tudo que uma criança ou
adolescente precisa para superar diﬁculdades em
sua vida familiar é ser acolhido por outra família.
Esta é a proposta do Serviço Família Acolhedora;
transformar as diﬁculdades de hoje em
possibilidades de futuro. “Muitas vezes basta ser o
colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra
que conforta, o silêncio que respeita, o olhar que
acaricia, enﬁm, o amor que promove. Isso não é
coisa de outro mundo: é o que dá sentido à vida”.

Quem são as Famílias Acolhedoras?
São famílias ou pessoas residentes em Curitibanos, habilitadas e acompanhadas pela
equipe técnica do Serviço de Proteção Social Especial, que acolhem voluntariamente
em suas casas, crianças ou adolescentes, oferecendo-lhes cuidado, proteção integral,
convivência familiar e comunitária. A Família Acolhedora assume o papel de parceira
no atendimento da criança, ou adolescente, e na preparação para seu retorno à família
de origem, ou encaminhamento à adoção.

Quem são as crianças ou
adolescentes acolhidos?

Quais as atribuições da
Família Acolhedora?

São acolhidos crianças e adolescentes
de 0 a 18 anos, afastados do convívio
familiar por medida de proteção, pelo fato
da família estar temporariamente
impossibilitada de cumprir com as suas
funções de cuidado e proteção.

A Família Acolhedora deve assumir os
cuidados rotineiros com o acolhido, ou
seja, com educação, saúde,
convivência familiar e comunitária, ao
lazer. Contando com o apoio da equipe
técnica do serviço. Deve ainda contribuir
com a preservação dos vínculos e
convivência entre irmãos e parentes.

Qual é a diferença entre acolhimento e adoção?
Receber uma criança ou adolescente em acolhimento provisório não signiﬁca integrá-la
como ﬁlho. Adoção e Acolhimento são propostas inteiramente diferentes. O
acolhimento é feito por meio de um termo de guarda provisória, solicitado pelo Serviço
de Família Acolhedora e emitido pela autoridade judiciária para a Família Acolhedora
selecionada. A adoção é uma medida excepcional, segue trâmites legais próprios e não
privilegia a Família Acolhedora.

Quanto tempo dura o acolhimento?
A duração do acolhimento varia de acordo com a
situação apresentada, podendo durar dias ou meses. A
duração de referência será de seis meses, podendo
haver acolhimento mais prolongado, se criteriosamente
avaliada a necessidade e determinado pelo Juizado da
Infância e Juventude com a avaliação da equipe
técnica.

Requisitos para se tornar uma Família Acolhedora:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ser maior de 21 anos (sem restrição quanto a sexo e estado civil);
Residir no município de Curitibanos, no mínimo há um ano;
Obter a concordância de todos os membros da família independentemente da idade;
Ter disponibilidade de tempo, demonstrar interesse em oferecer proteção e afeto
às crianças e adolescentes;
Ter disponibilidade para o processo de habilitação e das atividades do serviço;
Apresentar boas condições de saúde;
Não apresentar problemas psiquiátricos;
Não manifestar interesse por adoção da criança ou adolescente para a guarda;
Não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção.

Como e onde se inscrever?
Acesse www.curitibanos.sc.gov.br
e clique no ícone «Família Acolhedora»
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Ser maior de 21 anos (sem restrição quanto a sexo e estado civil);
Ÿ Residir no município de Curitibanos, no mínimo há um ano;
Ÿ Obter a concordância de todos os membros da família independentemente da
idade;
Ÿ Ter disponibilidade de tempo, demonstrar interesse em oferecer proteção e
afeto
Na Secretaria Municipal de Assistência Social - Rua Barão do Rio Branco nº 359 Curitibanos - SC
às crianças e adolescentes;
(49) 3241-6622 -Ÿe-mail:
altacomplexidade@curitibanos.sc.gov.br
Ter disponibilidade
para o processo de habilitação e das atividades do serviço;
Ÿ Apresentar boas condições de saúde;
Ÿ Não apresentar problemas psiquiátricos;
Ÿ Não manifestar interesse por adoção da criança ou adolescente para a guarda;
Ÿ Não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção.

