
Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA ÓAS ÁGUAS"

ESTADO DE sAo PAULO

LEI Nº1090 DE 13 DE DEZE,:B:?tODE 19910-

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente da.EstânCia Hidromineral de
_~guas da Prata e dá outras providências."

JAIR VALEIíTE FERNANDES, Frefei to Municipal _
da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Este.do de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferirias por lei,

Faço saber que a Câmara 1'Ill...Ylicipalda };~stâr:-
c í a Hidromineral e 11,7Uas da Prata decretou e eu sanciono e promul-
go a segu.inte

L E I:

Clü'tTULO I

DAS DISPOSIÇOES PP..ELIMINARES

Artigo lº = Esta Lei dispõe sobre a política
munf.cí.paâ de atendimento e defesa dos direi tos da criança e do ado-
lescente, e estabelece normas gerais para a sua adequada aplicação.

Artigo 2Q - O atendimento dos direitos da
Icriança e do adolescente, ao fuT.bitomunicipal, far-se-á através de:

I - políticas sociais básicas e de educação,
saúde, recreação, espo~tes, culturat lazer, profissionalização e ou-
tras que asseg~rem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiri-

e social, da criança e do adolescente, em condições de liberda-
dignidade;

11 - políticas, e programas de assistência so
cial, e em caráter suple tivo , para aqueles que dela ne ceas í.tenu e

111 - Serviços especiais, nos ternos da lei.
PARÁGP~O tlNICO:- O Município destinará recur-

sos e espaços públicos para programações culturaisf esportivas e de
azer voltadas para a infância e juventude.
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~t~o 3º - são 6rgãos da política de atendime~
to dos direitos da criança e do adolescente:

I - CONSEL:fO MUNICIPAL DOS DIF..EITOS DA CRI.I-\NÇA

E DO ADOLESCENTE; e
11 - CONSELHO TUTELAR.
Artigo 4º - O Município poderá criar os progra-

mas e serviços E! que aludem os incisos 11 e 111 do artigo 22, ou
estabelecer consórcio intermunicipal para atendimento regionaliza-
do, instituindo e mantendo entidades governamentais de atendimento,
mediante manifestação do Conselho MUnicipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente.

§ 12 - Os programas serão classificados como de
proteção ou sócio-educativos e destinar-se-ão:

• a) orientação e apoio sócio-familiar;
b) apôio sócio-educativo em meio aberto;
c) colocação f'amí.Lí.ar-;

d) abrigo;
e) li~erdade assistida;
f) semi-liberdade; e,
g) internação •.
§2º - Os serviços especlals viasam a:
a) prevenção e atendimento médico e psicossocial

às vítimas de negligência, maus tratos, explo-
ração, abuso, crueldade e opressão;

b) identificação e localização de pais, crianças
e adolescentes desaparecidos; e,

c) proteção jurídico-social.
SEÇÃO I

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO rmuNICIPP~ DOS
DImnTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Artigo 5º - Somente poderão participar do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente os candida-
tos que preencherem os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral, bem como, expe-
riência na a'rea de defes o t ,. ~ da u a enu imen t o os direitos da cri:-:l!:çae
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SEÇÃO 11
DOS IMPEDIMENTOS

Artigo 6º - são impedidos de servir no Conselho _
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, marido e mulher
ascendentes e descendentes, sogros, genro ou nora, irmãos, cunha-
dos, durante o cup~adio, tios e sobrirulos, pad~sto
enteados.

ou madrasta e

CAPiTULO 11
DO CONSEI:HO MUNICIPAL DOS lllREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

9 Artigo 7º - Fica criado o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, órgão consultivo, deliberati-
vo e controlador da política de atendimento, vinculado ao Gabinete
do Prefeito, observada a composição p~rtidária de seus membros, nos
termos do artigo 9º desta lei.

Artigo 8Q - O Conselho de que trata o artigo ant~
rior é composto de 12 (doze) membros sendo:

I representante de entidades que desenvolvam ati-
vidades com criança e adolescente;

I 1 represent~~te dos movimentos religiosos que mi-
nistram cat~queses para crianças e adolesce~tes;

I representante da Secretaria do Trabalho e Promo-
ção Social do Estado;

1 representante da Educação indicado pela CEM _
Comissão de Educação do Município;

1 representante da ASSOCIR - Ass.Com.Ind.e ~.)_ral
de Ágo.as da Prata;

1 representante de Clube de Serviço;
1representante da Saúde;
1representante da PoLfc La Civil;
1 representante da Policia Militar;
1 representante da Câ'31araMunicipal;
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pessoas, com poder de decisão no âmbito dos órgãos que representem,
no prazo de 10 (dez) dias contados da solicitação do Prefeito Muni-
cipal, para nomeação e posse no Conselho.

§ 2Q - A designação dos membros do Conselho com-
preenderá a dos respectivos suplentes. I

§ 3º - Os membros do Conselho e os respectivos _
suplentes exercerão mandato de 02 (dois) anos admitindo-se a manute
ção por apenas uma vez e por igual períodoo

•
§ 4º - A f~nção do membro do Conselho é conside-

rada de interesse público relevante e não será remunerada.
Artigo 9º - Compete ao Conselho Kunicipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente:
I - formular a política municipal dos direitos

da criança e do adolescente, definindo pri~
ridades e controlando as ações de execução;

11 - opinar na fo,r.mulaçãodas políticas sociais
~ásicas de interesse da criança e do adoles
cente;

111 - deliberar sobre a conveniincia e oportunida-
de de implementação de programas e serviços
que atendam ao disposto na Lei Federal 8.069
/90, bem como, o atendimento à entidades li~
gadas a assistência da crifu~ça e do adoles-
cente, inclusive, participando de consórcio
intermunicipal de atendimento;

IV elaborar o seu Regimento Interno;
V - solicitar as indicações para o preenchimento

de cargo de Conselheiro, nos casos de vacân-
cia ou término do mandato;



Artigo 10 - O Conselho Muniqipal manterá uma Secre-
taria Geral, destinada. ao suporte administrativo~financeiro necessá-
rio ao seu funcionaniento, utilizando-se de instalações e funcioná~
rios cedidos pela Frefei 'tur-anCun':'cipal.
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'lI - gerir o Fundo Municipal, alocanclo recursos pa~
ra os programas das atividades governamentais
e repassando verbas para as entidades não go-
vernamentais, reco~~ecidas como de utilidade
pública por lei especifica;

VII - propor modificações nas estruturas dos órgãos
da administração ligados à promoção, proteção
e defesa dos direitos da criança e do adoles-
cente;

VIII - opinar a dotação orçamentária destinada à as- I
sistência social, saúde e educação da criança
e do adolescente indicando as modificações ne-

• cessárias à consecução da política formulada e
oportunamente sobre o funcionamento do Conselh
Tutelar;

IX - opinar sobre a destinação dos recursos e espa-
ções públicos para programas cultur-ats , espor-
tivos e de lazer, voltados à infância e à ju-
ventude;
proceder a inscrição de programas de proteçãov.•.•.. -
sócio-ed~cativos de entidades governamentais ou-nao;

XI - fixar critérios de utilização, através de pla-
nos de aplicações das doações subsidia.das e de-
mais receitas, aplicando necessariamente per~
centual para o incentivo do acolhimento, sob a

forma de guarda da criança ou adolescente, ór-
fão ou abandonado de difícil colocação familiar

XII - eleger o Presidente, Vice-Presidente e Secretá ...
rio.
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Artigo 11 - O Conselho t~ÜJlÍcipalpoderá solicí tar

assessoria técnica dos órgãos ~úblicos estaduais e federais dos
seus setores de Promoção Social, Saúde e Educaçáo na sua formação e
funcionamento o

Artigo 12 - As reuniões do Conselho Municipal _
dos Direitos da Criança e de Adolescente serão públicas e realizar-
se-ão mensalmente, sempre em local de fácil acesso à população, com
prévia di~~lgaçãoo

DO FUNDO W1JNICIPAL DOS DIHEF-'OS DA CRIANÇA
E DO AD013SCERTE

Artigo 13 - Fica criado o ]'undo nCu...'1icipaldos Di
reitos da Criançi e do Adolescente, órgão captador, controlador e
liberador de recursos provenientes dos órgãos públicos e privados,
internacionais, nacionais, estaduais -e municipais, de acoT'do com a
legislação e assim constituido:

I - pela dotação que deverá ser consignada anual
mente no Ol1Ç ament o do M'unic{pio para aassis-
tência social voltada à criança e ao adoles-
cente;

11 - pelos recursos provenientes dos Conselhos
Nacional e ~Sstadual do Direito da Criança e
do Adolescente;

111 - pelas doações, auxílios, ,"" + .suovençoes, convrl-
buições e legados que venham a ser destinados

IV - pelos valores provenientes de multas decor-
rentes de condenações em ações cíveis ou de
imposição de penalidades administrativas pre
vistas na Lei Federal nQ8.069/90;

V - por outros recursos que lhe forem destinados,
inclusive por bens deixados após óbttos dos
proprietários sem herdeiros;

VI - pelas rendas eventuais, inclusive as resul-
tantes de depósttos e aplic3.ções 1e ca:ç:.tais.
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Artigo 14 - o Fundo Municipal de que trata o _
artigo anterior destinará seus recursos exclusivamente aos progra-
mas e serviços de atendimento e defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescen~e~ de acordo com as diretrizes estabelecidas nos ter-
mos da política Mun í ci.pa'Ldos Direitos da C:riança e do Ado Lescerrte ,Artigo 15 - O BUndo sera regulamentado por re-
solução a ser expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da
C iança e do Adolescenteor

Artigo 16 - No caso de extinção do Fundo, seus
bens e direitos reverterão ao patrimonio municipal, atendidos os
encargos e responsabilidades assumidoso

CAPiTULO IV
DAS DISPOSIÇOES FINAIS }~ TR.4.NSTTÓRIAS

• Artigo 17 - ]\T prazo de 30 (trinta) dias a con-..~o
tar da publicação da presente 1 ' o Pz-e f'e í, to Municipal publicará.í.e 1.,

edital convocando a Assembléia para G preenchimento dos cargos
constantes do artigo 8º.

§ lº - A nomeação e posse do Conselho será
feita pelo Prefeito rlunicipal, obedecida a origem. das indicações,
no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da realização da Assem
b1éia de que trata o artigo suprae

§ 2º - Ap6s a tomada de posse à que se refere
o parágrafO anterior, o Conselho elegerá o seu Presid.ente, Vice-Pr~
sidente e Secretário, pela maioria absoluta de seus membros, em vo-
tação aberta.

§ 3Q - aConselho Municipal dos Direitos da _
Criança e do Adolescente, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da
posse de seus meªbros, elaborará e votará seu Regimento Interno.

Artigo 18 - O Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente fornecerá subsídios ao Poder Legislati-
vo, visando a lei municipal que disporá sobre a criação do CONSELHO
TUTELAR.

Artigo 19 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.


