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PROJETO DE LEI Nº 098-04/2016 
  

Autoriza o Poder Executivo a credenciar 
empresas ou entidades que prestam 
serviço de acolhimento de idosos e 
pessoas portadoras de necessidades 
especiais e dá outras providências. 

 
 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a credenciar empresas ou entidades junto ao 
município, para prestação de serviços assistenciais de acolhimento a idosos (com 60 
anos ou mais) e/ou pessoas portadoras de necessidades especiais em situação de risco 
por motivo de abandono, negligência, maus tratos, somente quando não houver outra 
alternativa viável de proteção. 

 
Parágrafo único. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, 

excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de 
auto sustento e convívio com familiares. 

 
Art. 2º O acolhimento de que trata esta Lei, é previsto para: 
I- Idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, 

com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e/ou de 
abandono, com vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos que residem, 
comprovadamente, no município há no mínimo 02 (dois) anos, salvo casos 
excepcionais; 

II- Jovens e adultos com deficiência que não dispõe de condições de auto 
sustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em 
processo de desligamento de instituição de longa permanência (Resolução nº 109, de 
11/11/2009 – tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais) 

 
Art. 3º As avaliações passarão sempre por profissional de serviço social do 

Departamento de Assistência Social e encaminhamento autorizado somente após 
esgotadas todas as alternativas de manutenção junto à família. 

 
Parágrafo único. A instituição deverá, ao acolher a pessoa, respeitar as 

necessidades de moradia, alimentação, cuidados básicos com a higiene, saúde, sem 
prejuízo dos direitos básicos de cidadania. 

 
Art. 4º O credenciamento citado no art. 1º, deverá ser celebrado, 

preferencialmente com empresas ou entidades do Município ou região, como forma de 
facilitar a manutenção dos vínculos. 

 
Art. 5º O Município contribuirá com valor mensal de R$ 950,00 (novecentos e 

cinquenta reais)por acolhido, independente do grau de dependência. Este valor será 
atualizado pelo INPC, ficando de responsabilidade dos familiares da pessoa idosos e/ou 
pessoas com deficiência o pagamento do restante do valor cobrado pela credenciada.  
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Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação 
orçamentária do Orçamento de 2017 e vindouros. 

 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 22 de novembro de 2016. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito 

 
 
 

Henrique Azambuja Lagemann 
Secretário da Administração e Recursos  Humanos 

 
 
 

 
   
Visto da Assessoria Jurídica 
 
 _____________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 22 de novembro de 2016. 

 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 098-04/2016 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 098-04/2016, que autoriza o Poder Executivo a credenciar empresas 
ou entidades que prestam serviço de acolhimento de idosos e pessoas portadoras de 
necessidades especiais e dá outras providências. 

Acolhimento para idosos e pessoas com deficiência, de 
ambos os sexos, deverá ocorrer quando esgotadas todas as possibilidades de 
autossustento e convívio com os familiares. É previsto para aqueles usuários que não 
possuem condições de viver com a família, vivenciam situações de violência e 
negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos fragilizados ou rompidos.  

O credenciamento com uma Instituição de Longa 
Permanência para Idosos e Pessoas com Deficiência se faz necessário porque o 
município não conta com este serviço municipalizado e, quando surgem situações como 
as acima citadas, precisamos ter uma Instituição de referência para encaminhar os 
idosos e pessoas com deficiência. 

O Serviço de Acolhimento para Idosos e Pessoas com 
Deficiência está garantido no SUAS - Sistema Único de Assistência Social e na 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito 

 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Adriano Scheeren 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


