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LEI 

Nº 2740/2020 

 

 

“Dispõe sobre a instituição do programa–

Apadrinhamento afetivo, de serviços, financeiro e 

educacional, cultural e esportivo – no serviço de 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes 

de São Sebastião – Casa Flor de Liz e dá outras 

providências.” 

 

 

   FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no uso de suas 

atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona 

a seguinte Lei:  

   Art. 1º Fica instituído, no Serviço de Acolhimento Institucional de crianças e 

adolescentes do Município de São Sebastião – Casa Flor de Liz, o Programa Apadrinhamento Afetivo, 

de serviços, financeiro e educacional, cultural e esportivo, com finalidade de proporcionar apoio 

material, prestacional laboral ou afetivo às crianças e adolescentes acolhidos.   

 

   Art. 2º Participarão do Programa crianças acima de 07 (sete) anos e adolescentes 

acolhidos institucionalmente, com remota possibilidade de reintegração familiar e de colocação em 

família substituta.  

 

   § 1º O Setor Técnico da Casa Flor de Liz poderá indicar para inclusão crianças e 

adolescentes de que trata o caput deste artigo, nos autos de processamento das medidas protetivas, 

permitida, ainda, a indicação de inclusão das próprias crianças e adolescentes.  

 

   § 2º O Setor Técnico da Casa Flor de Liz deverá observar que a inclusão da criança ou 

adolescente dependerá de manifestação favorável destes. 

  

   § 3º Cabe ao Coordenador da Casa Flor de Liz, a manutenção do cadastro atualizado 

de crianças e adolescentes em condições de ingresso no Programa de Apadrinhamento.   
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  Art. 3º A Secretaria de Desenvolvimento Social, gestora da Política Pública de 

Assistência Social, zelará pela efetiva implantação do Programa de Apadrinhamento, que será 

coordenada e executada pela Equipe Técnica da Casa Flor de Liz, nos limites do disposto na Portaria 

nº 01/2019, da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de São Sebastião, do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.  

 

   Art. 4º A seleção de padrinhos para participarem do Programa se dará mediante 

pedido de habilitação e ficha cadastral, submetidos à avaliação da equipe técnica competente.  

 

   Parágrafo único. Poderão integrar a execução do Programa de Apadrinhamento, na 

Casa Flor de Liz, nos limites previstos na legislação em vigor, servidores, estagiários e voluntários que 

manifestem tal interesse. 

 

   Art. 5º Caberá à Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento advertir aos interessados 

que, em caso de eventual pedido de adoção do afilhado afetivo, há necessidade de observar os 

requisitos legais, principalmente a habilitação própria e a diferença etária. 

 

   § 1º Poderão ser analisados os candidatos a Padrinho ou Madrinha que: 

 

   I – sejam pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado 

civil, e não inscritas no cadastro de adoção, assim como pessoas jurídicas; 

 

   II – se pessoa física, que resida no município de São Sebastião ou cidade contígua. 

 

   § 2º Para execução do Programa deverão ser verificados os requisitos mínimos 

referentes: 

 

   I – às modalidades de apadrinhamento; 

   II – ao perfil de quem pode ser apadrinhado; 

   III - aos procedimentos necessários para habilitação e exercício de apadrinhamento.    
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    Art. 6º O Programa a ser executado pela Casa Flor de Liz contará com as 

modalidades de apadrinhamento afetivo, de prestação de serviços, financeiro e educacional, cultural e 

esportivo, e, aos apadrinhadores, caberão: 

 

   I – Padrinho/ Madrinha Afetivo: 

 

a) visitar regularmente a criança ou adolescente e, mediante autorização do 

Coordenador da Casa Flor de Liz, guardião, nos termos do art. 92 § 1º da Lei 

Federal nº 8.069/90, comparecer à Casa Flor de Liz para buscar a criança ou 

adolescente, para estabelecer convivência durante os finais semana, feriados 

ou férias escolares, inclusive em dias comuns, para proporcionar à criança ou  

ao adolescente promoção social e afetiva, bem como revelar possibilidades de 

convivência familiar e social saudáveis, geradoras de experiências  

gratificantes.  

b) prestar assistência afetiva, física e educacional ao apadrinhado, na medida de 

suas possibilidades, para proporcionar à criança ou ao adolescente 

experiências de saudável convívio familiar e comunitário; 

c) acompanhar e apoiar o apadrinhado em atividades externas além da instituição 

de acolhimento; 

d) relatar às equipes da entidade de acolhimento e da Vara da Infância quaisquer 

aspectos considerados relevantes, durante o período de convívio. 

   

II – Padrinho/Madrinha Financeiro e Educacional, sem necessidade de criar vínculos 

afetivos, poderá proporcionar: 

 

a) materiais escolares;  

b) contribuição pecuniária mensal personalíssima à criança ou ao adolescente; 

c)  materiais lúdicos educacionais e /ou relativos a artes; 

d) cursos profissionalizantes, técnicos, de idiomas, com ênfase em disciplinas 

componentes curriculares do ensino fundamental e médio, de acordo com a faixa etária 

do apadrinhado; 

e) assistência educacional psicopedagógica, apoio pedagógico e outras que 

visem ao desenvolvimento e apoio educacional da criança ou adolescente;   
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f) brinquedos, calçados, roupas, artigos de higiene pessoal, utensílios de 

manutenção de asseio pessoal; 

g) custeio de oficinas de artes relativas à dança, desenho, música, teatro e 

demais formas que estabeleçam enriquecimento educacional e impactem 

positivamente na construção de conhecimento da criança ou adolescente;    

    

III – Padrinho/Madrinha cultural e esportivo: deverá acompanhar a criança ou 

adolescente: 

 

a) nos eventos culturais, como teatro, exposições, cinema, museus, concertos, 

shows e espetáculos culturais que sejam adequados à faixa etária da criança ou do 

adolescente; 

b) nas provas esportivas, como corrida de rua, partidas de futebol, vôlei, futsal, natação 

e demais esportes em que o afilhado tiver interesse e tiver aptidão para exercê-los. 

 

   § 1º É autorizado auxílio financeiro, mediante pagamento de despesas, cursos ou 

outros eventos realizados pelo apadrinhado (a) (s), sendo vedada transferência de dinheiro do 

Padrinho ou Madrinha para funcionários do Serviço de Acolhimento de crianças e adolescentes de São 

Sebastião - Flor de Liz.  

 

   § 2º O apadrinhamento de prestador de serviços é aquele em que, pessoa física ou 

jurídica, por meio de ações de responsabilidade social junto às instituições, cadastra-se para atender 

as crianças e adolescentes participantes do Programa de apadrinhamento, conforme sua especialidade 

de trabalho ou habilidade, mediante apresentação de plano de atividades. 

    

§ 3º O padrinho que optar pelo provimento material, pessoa física ou jurídica, 

proporcionará suporte financeiro ou material à criança ou ao adolescente, conforme descritos nos 

incisos de que trata este artigo. 

   

§ 4º Cabe aos apadrinhadores cumprir os termos preestabelecidos com a Casa Flor de 

Liz, inclusive visitas na modalidade que couber, horários e compromissos.    
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Art. 7º Compete ao Serviço de Acolhimento de crianças e adolescentes de São 

Sebastião - Flor de Liz, disponibilizar aos interessados o formulário para as modalidades de 

apadrinhamento de que trata o art. 6º e realizar, em caso de conversão de qualquer modalidade de 

apadrinhamento para o afetivo, nova avaliação psicossocial do candidato. 

 

   Art. 8º A Equipe Técnica da Casa Flor de Liz, no que se refere à habilitação dos 

candidatos ao apadrinhamento, deverá observar que a ficha cadastral será instruída com os seguintes 

documentos:  

 

   I – qualificação completa e dados familiares; 

 

   II – cópia de carteira de identidade, Certidão de Casamento, se casado, Certidão de 

Nascimento, se solteiro, todas expedidas a menos de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 

apresentação dos documentos para habilitação.  

 

   Parágrafo único. A Coordenação da Casa Flor de Liz deverá observar integralmente 

as Portarias expedidas pelo Tribunal de Justiça, especificamente pela 1ª Vara Criminal e da Infância e 

Juventude de São Sebastião, bem como seguir o rito de processamento dos pedidos de 

apadrinhamento, no que lhe cabe, conforme Ordem de Serviço correspondente.   

  

  Art. 9º A aproximação entre padrinhos e as crianças ou adolescentes que tenham 

manifestado desejo de inclusão no Programa, desde que observado o disposto no art. 2º, § 2º desta lei, 

será iniciada após a habilitação do Padrinho/Madrinha.    

 

   Parágrafo único. Compete à Equipe Técnica da Casa Flor de Liz comunicar ao Juízo 

da Vara da Infância o Padrinho/Madrinha habilitado para o apadrinhamento e, nos casos de 

apadrinhamento afetivo ou cultural esportivo, requerer ao mesmo Juízo autorização para retirada da 

criança ou adolescente da Casa Flor de Liz.   

 

   Art. 10 Compete à Equipe Técnica da Casa Flor de Liz:  

    

I – planejar, coordenar e supervisionar as atividades do Programa de Apadrinhamento; 
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II – adotar providências operacionais e administrativas para o desenvolvimento do 

Programa de Apadrinhamento;  

 

   III – avaliar, juntamente com as equipes parceiras, a inclusão ou indicação das 

crianças e adolescente acolhidos, com perfil para integrar o programa e que manifestem interesse em 

participar do Programa de Apadrinhamento; 

 

   IV – analisar ficha cadastral de inclusão de Padrinho/Madrinha; 

  

  V – informar a modalidade de apadrinhamento e seu início, por meio de formalização 

escrita, nos autos do Plano Individual de Atendimento – PIA; 

  

  VII – orientar, acompanhar, monitorar e emitir relatórios técnicos informativos sobre o 

apadrinhamento, para juntada aos autos do Plano Individual de Atendimento – PIA;  

 

   VIII – realizar avaliação psicossocial dos postulantes a Padrinho/Madrinha, inclusive 

nos casos de conversão de modalidades de apadrinhamento, com elaboração do respectivo relatório; 

 

   IX – indicar, de forma motivada, mediante formalização escrita nos autos do Plano 

Individual de Atendimento – PIA, a proposição de cessar o apadrinhamento e/ou sua modalidade; 

 

   X – informar aos Padrinhos/Madrinhas, que são seus deveres: 

 

a) prestar ajuda material ou afetiva às crianças e adolescentes apadrinhados; 

b) acompanhar e apoiar os apadrinhados em atividades externas além da 

instituição de acolhimento, conforme respectiva modalidade incluída; 

 

   XI – orientar os interessados sobre o projeto e modalidades de apadrinhamento, sobre 

a documentação necessária e o preenchimento da ficha cadastral; 

  

  XII – realizar oficinas de sensibilização com as temáticas pertinentes ao 

apadrinhamento;  
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   XIII – encaminhar ao Juízo os candidatos interessados no cadastramento de 

Apadrinhamento Afetivo; 

 

   XIV – preparar e orientar as crianças e os adolescentes para sua relação com o 

padrinho, (estabelecimento de vínculos e apego; distinção entre apadrinhamento e adoção; respeito as 

diferenças; pertencimento; responsabilidade; limites, entre outros); 

 

   XV – informar ao Juízo, por meio de ofício, a relação das crianças ou adolescentes a 

serem apadrinhados; 

 

   XVI – promover a aproximação de padrinhos e apadrinhados com monitoramento; 

 

   XVII – informar ao Juízo quaisquer inadequações de atitudes dos padrinhos e 

apadrinhados. 

 

  Art. 11 A Equipe da Casa Flor de Liz, nos casos de desligamento por iniciativa do 

Padrinho ou Madrinha e/ou reintegração no Programa de Apadrinhamento, obedecerá ao procedimento 

estabelecido pela 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de São Sebastião, do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo. 

 

   Art. 12 Nos casos de grupos de irmãos vinculados afetivamente observar-se-á a idade 

mínima do irmão mais novo e, caso seja menor que a idade disposta no art. 2º desta Lei, deverá ser 

submetida à avaliação do Juízo da Vara da Infância.  

 

   Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.    

 

                 São Sebastião, 09 de setembro de 2020. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
PREFEITO 


