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Porto Alegre, 3 de agosto de 2022. 

 
 
Orientação Técnica IGAM no 16.648/2022. 
 
 
I. O Poder Legislativo de Guaíba solicita orientações e análise técnica 
quanto ao Projeto de Lei nº 49, de 2022, de iniciativa do Poder Executivo, que visa 
instituir o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no Município de Guaíba. 
 
 
II.  Sob a ótica da competência:  
 
 Deve ser destacado que o Município possui competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar e prestar os serviços 
públicos de interesse local (art. 30, I, Constituição da República). Além disso, é de 
competência comum dos entes federativos proporcionar os meios de acesso à educação 
e à cultura, e combater as causas e fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos (art. 23, V e X, Constituição da República). 
 
 No que interessa à iniciativa: 
 
 Considerando que as ações de uma política e a criação de um programa 
são atos e serviços executados por órgãos da estrutura administrativa municipal, 
depreende-se legítima a iniciativa do Poder Executivo, conforme dispõe os inc. III e VI, 
do art. 52, da Lei Orgânica Municipal. 
 
 Sob o ponto de vista da matéria, passa-se a esclarecer. 
 
 Nos termos da Constituição da República, restou estabelecido: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 (...) 

 
Ademais, sacramenta o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 

nº 8.069, de 1990: 
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Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.  

 
Especificamente sobre as famílias substitutas, observa-se que o ECA 

dispõe sobre o tema em diversos dispositivos, reservando a Seção III, especificamente, 
para tratar sobre o tema, versando o art. 28: 

 
Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 
adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, 
nos termos desta Lei. 

 
  O tema exige atenção ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 
8.069/1990), com cautela e respaldo técnico e científico e somente pode ser 
regulamentado em âmbito local no que se refere ao caráter suplementar, demandando 
amplo estudo pela órgãos municipais relacionados aos interesses e direitos de crianças 
e adolescentes. 
 
 Assim, no que interessa aos critérios estabelecidos no art. 9º, do PL, para 
a inscrição da família que realizará o acolhimento, urge destacar: 
 

Feita uma pesquisa na legislação específica da matéria, a saber a Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), 
em seu fundamento constitucional (arts. 203, 204, 226 a 230, da CF), bem como em suas 
possíveis relações com a legislação afim, a exemplo da Lei Federal nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), e em normatização 
infralegal oriunda do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA) e do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

 
Nenhum fundamento legal foi encontrado. Por exemplo, nem mesmo por 

aplicação analógica da regra de adoção disposta no art. 42, § 3º, do ECA, pela qual o 
adotante deverá ser pelo menos dezesseis anos mais velho que o adotado, foi possível 
concluir o porquê do estabelecimento 25 anos e o tempo mínimo de residência da 
circunscrição municipal, como critério para inscrição e participação no programa família 
acolhedora. A partir daí já se suspeitou que se tratava de questão definida pelos próprios 
Municípios, ainda que estabelecida sem um parâmetro da normatização federal da 
matéria. 
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A fim de obter uma confirmação, entramos em contato com o próprio 
Ministério da Cidadania1 através do qual fomos informados por uma servidora da área 
técnica do serviço de acolhimento que, de fato, confirmou que se refere a uma definição 
dos próprios Municípios. Ainda de acordo com a referida servidora, o ECA apenas 
incentiva os programas2, mas não há como a União, através do Ministério competente, 
regular a matéria nesse nível de minúcia porque os Municípios possuem realidades 
muito distintas.  

 
Desta forma, urge orientar que os parâmetros para definição de critérios, 

deverão ser claros e não imbuídos de muita subjetividade, pois não se trata de uma 
relação de causa e efeito, isto é, esta faixa etária não pressupõe necessariamente 
estabilidade puramente econômica para recebimento de uma criança no seio familiar, 
assim como a residência fixada no perímetro municipal.  

 
Ademais, por outro lado, quando se toma em consideração que 

programas como o acolhimento em famílias busca proporcionar a crianças e 
adolescentes uma experiência de convivência familiar, esses critérios parecem mais 
restringir do que ampliar essa possibilidade. Essa restrição se aproxima muito mais do 
paradigma do acolhimento institucional, que deve ser considerado como a última 
alternativa para a criança ou adolescente. 

 
Ainda quanto ao critério da idade e residência, ante a inexistência de um 

fundamento legal para estabelecer como critério para inscrição no programa família 
acolhedora o limite de idade e o tempo mínimo de residência, cabendo ao próprio 
Município definir, com base em sua realidade, o critério que melhor atenda aos 
interesses das crianças e adolescentes a serem beneficiadas. 

 

 
1  Transformação do Ministério do Desenvolvimento Social em Ministério da Cidadania, conforme redação do 
art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que estabelece a organização básica dos órgãos da 
Presidência da República e dos Ministérios. 
2  Art. 34.  O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. (Redação dada pela Lei 
nº 12.010, de 2009) 
 (…) 
 § 3o A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os 
quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências 
de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. (Incluído pela Lei nº 
13.257, de 2016) 
 § 4o Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de 
acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. (Incluído 
pela Lei nº 13.257, de 2016) 
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De qualquer forma, espera-se que esse processo de decisão sobre 
instituir na legislação local este ponto específico tenha sido acompanhado pelos 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Assistência Social.  

 
Sendo assim, os critérios para a participação no programa devem guiar-

se pelo conhecimento da realidade do Município, pelo conhecimento e sensibilidade das 
equipes técnicas dos órgãos municipais que tratam dessa matéria e pelo próprio ECA, 
segundo o qual, por exemplo, não se tratando da excepcionalidade do parágrafo único 
do art. 2º, permite no art. 42 a adoção a todas as pessoas maiores de dezoito anos3. 

 
Com relação à definição do valor a ser pago às famílias pelo serviço de 

acolhimento de crianças e adolescentes, tal alteração deverá necessariamente ser 
objeto do devido planejamento nas peças da legislação orçamentária do Município. 

 
Observa-se no art. 17, do projeto de lei em análise, a vinculação ao salário 

mínimo. O consenso de que ninguém pode receber menos de um salário mínimo advém 
da garantia constitucional assegurada a todos os trabalhadores, conforme art. 7º, inciso 
IV, da Constituição Federal:  

 

Art. 7º [...] 

(...) 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender 
a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (grifou-se) 

 
Ocorre que o pagamento do serviço de acolhimento não se refere a 

trabalho. O salário mínimo deve ser reajustado todos os anos por lei pelo Presidente da 
República. Entretanto, embora o salário mínimo venha sendo revisado anualmente para 
reajuste, a Constituição Federal não estabelece esta periodicidade e, devido a questões 
de conjuntura econômica do país, eventualmente poderá não ser reajustado. Ou, ainda 

 
3 ’Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
 Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e 
vinte e um anos de idade. 
 (…) 
 Art. 42.  Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. (Redação dada pela 
Lei nº 12.010, de 2009) 
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que revisado, o reajuste pode apenas repor perdas inflacionárias, não correspondendo 
a ganho real efetivo ou restauração do poder de compra. 

 
Portanto, o salário mínimo não pode ser utilizado para vincular 

pagamento ou remuneração nem indexar remuneração ou reajuste de agentes públicos 
que exercem alguma função pública ou realizam algum serviço, a exemplo do 
acolhimento de crianças e adolescentes. 

 
A partir da definição do valor do pagamento pelo serviço de acolhimento 

de crianças e adolescentes, qualquer valor maior ou reajuste demandarão, previamente 
à promulgação da lei que o concede, o devido estudo de impacto no orçamento do 
Município, como determina o art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal)4. 

 
 Neste ponto, observa-se que o projeto de lei analisado deverá estar 

corretamente instruído, pois as regras de responsabilidade fiscal que demandam a 
elaboração de estudos de impacto orçamentário e financeiro que a definição de um 
valor à luz dos parâmetros constitucionais causará ao Município foram observadas, não 
sendo suficientes as simples previsões do art. 24 e 28, do PL. 

 
Por fim, o art. 26, do PL, ultrapassa a competência do Poder Executivo, 

uma vez que cria atribuição ao Poder Legislativo, ferindo ao princípio da separação dos 
poderes, sacramentado no art. 2º, da Constituição Federal, assim, recomenda-se sua 
revisão, visto o flagrante equívoco. 

 
 

III.  Diante de todo o exposto, conclui-se que a viabilidade do Projeto de Lei 
nº 49, de 2022, passa pelas ponderações citadas. Portanto, orienta-se que os 
Vereadores tencionem com junto ao Poder Executivo a fim de que, através de 
Mensagem Retificativa verifique os equívocos quanto à vinculação ao Salário Mínimo 
Nacional e à criação de atribuição ao Poder Legislativo no art. 26, assim como a 
ampliação das justificativas quanto aos critérios para a inscrição das famílias no 

 
4  Art. 17 Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. 
 § 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa 
prevista no inciso I do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 
 § 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do artigo 4º, devendo seus 
efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa.  
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Programa, e, por fim, que seja demonstrado o respaldo para sua instituição, nas leis 
orçamentárias. 

   

 O IGAM permanece à disposição. 

 

     
KEITE AMARAL      ROGER ARAÚJO MACHADO 

OAB/RS nº 102.781     OAB/RS nº 93.173B 

Consultora do IGAM     Consultor/Revisor do IGAM 
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