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LEI Nº 1.261, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 
 

 
Altera a Lei Municipal nº 1.136, de 11 de 
setembro de 2015 que dispõe sobre o Serviço 
de Acolhimento em Família Acolhedora no 
Município de Bandeirante, Estado de Santa 
Catarina, e contém outras providências. 
 

 
O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
 
Art. 1º Fica alterada a Lei Municipal nº 1.136, de 11 de setembro de 2015 que dispõe 

sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no Município de Bandeirante, Estado 
de Santa Catarina, de conformidade com o disposto neste ato. 

 
Art. 2º Fica incluso os parágrafos 3º e 4º ao art. 4º da Lei Municipal nº 1.136/2015, 

passando a viger o artigo a viger complementarmente com a seguinte redação: 
 

”§ 3º Não havendo outra possibilidade, a criança ou o adolescente poderá ser 
encaminhado à família de outro Município se comprovado ser a melhor decisão, 
considerando ainda laços de afinidade e afetividade e desde que a família passe pelos 
critérios de cadastramento e seleção pela equipe interdisciplinar, responsável pelo 
Programa Família Acolhedora, sendo que as despesas ocorrerão por conta do 
Município de Bandeirante. 

 
§ 4º Em situações extremas, mediante autorização judicial e mediante 

avaliação de equipe técnica de Bandeirante, poderão ser acolhidas crianças e 
adolescentes oriundas de Município integrante da Comarca de São Miguel do Oeste, 
sendo que as despesas ocorrerão a conta do Município de origem da criança ou 
adolescente, sempre observando a avaliação de equipe técnica do Município de 
Bandeirante.” 

 
Art. 3º Os demais artigos permanecem inalterados. 
 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta do 

orçamento municipal vigente. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na sua data de publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante, SC, em 27 de março de 2018. 

 
 
 

CELSO BIEGELMEIR 
Prefeito Municipal 

 

 


