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L E I  IT6 1093/90

H-ú-âiiilÂj Cria Entidade de Apoio ao 

Ilenor o dá outras providen 

cias,

0 PHEl^EITO 13C KUI7ICÍPI0 DA ALIAI7ÇA, faço 

saber que a câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei j

Art. is - Pica criada a Casa Municipal de- apoio 

ao : :snor Elisa Pereira de lira, Entidade vinculada à Secreta 

ria do ^Trabalho e Açao Bocial do Eunicípio, com atribuições de 

finidas nesta Lei e demais diplomas legais pertinentes à esj£ 

cie.

Parágrafo lírico - A Casa Municipal de Apáio ao 

Menor Elisa Pereira de Xdra no exercício das funções que são 

atribuídas, observará às diretrizes da Política JTacional do 

Bem-Estar do Menor,

Art, 22 - São atribuições da Casa Municipal de 

Apoio ao Menor Elisa Pereira de Liras

I - Desenvolver esforço e políticas objetivando 

assegurar a criança e ao adolescente, princi 

palmente os que estão sob os seus cuidados, 

com absoluta prioridade, o direito â vida, à 

alimentação, a educação, ao lazer, â cultu 

ra, à dignidade, ao respeito, â liberdade e 

à convivência familiar e comunitária, alám 

de colocá-los a salvo, de toda forma de ae 

gligência, discriminação,.exploração, violên 

cia, crueldade e opressão,

XI - Realizar levantamentos períodicos na área 

territorial do Município, a fim de constatar 

possíveis ocorrências de menores envolvidos 

com fatos que provoquem desvio de conduta ou 

carentes e desassis.tido em qualquer dos seus 

direitos expostos logo acima?

I I I  - Denunciar as autoridades competentes qual 

quer fato do seu conhecimento que se mostre



prejudicial ao perfeito desenvolvimento dos 

menores alioncensea.

§ ia -para a fiel execução das atribuições acima 

e de outras decorrentes da Legislação "Federal e EcisduaL, a 

Casa Municipal de Apóio ao Menor Elisa Pereira de Lira, terá 

setores especialisados a recepção, triagem e observação, e a 

pemanência de menores,

§ 2S - Os menores colocados sob os cuidados da 

Casa Municipal de Apóio ao Menor Elisa Pereira de Lira terão 

prioridade absoluta no ingresso e atendimento nos centros de 

educação, saúde e profissionalização mantidos pelo Município,

§ 3a - A escolarização e profissionalização é 

obrigatória paro os menores colocados sob a proteção da Entii 

dade ora criada*

Art. 3a - No desempaho de sua funções, poderá a 

Casa Municipal de Apóio ao Menor Elisa Pereira de Liras

I - Receber doações e contribuições de pessoas

e entidades de Direito Publico e Privado;

II - Kequisitar funcionários e servidores munici

pais, com antecedência mínima de 15 ( quin 

ze) dias;

I H  - Heceber dotações orçamentarias, auxílios e 

subvenções federais, estaduais e munici 

pais?

IV - Heceber recursos provenientes de fundos des 

tinsdos a execução de programas especi fi 

cos;

V — Utilizar mão-d ©-obra voluntária de pessoas 

qualificadas ou não;

VI - Celebrar convénios com entidades públicas e 

particulares;

VII - Vender diretamente ou mediante convénio ©s 

bens por si produzidos, aplicando os resul
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tados no desenvolvimento integral dos meno 

res.

Art. 4® - A Uretoria da Casa Municipal de Apóio 

ao Menor ELisa Pereira de Lira, será composta de um Presideai 

te» um Vico-Presidcnte, um Heorstário e um Tesoureiro.

§ 1® - A Presidência da Bntidade criada por es 

ta Lei, será exercida pela la dama do Município, a com

petirá escolher e nomear os demais integrantes da direçao, to 

dos com mandato igual ao do Prefeito.

§ 2® - In existindo li dama do Município, a dire

ção ^erá de livre nomeação ic Prefeito.

§ 32 - As atribuições da diretoiia e outros as 

suntos relacionados com a administração da Entidade criada 

por esta Lei, ser ao fixadas mediante Decreto do Chefe do Po 

der Executivo Kunicipal,

§ 4a - Os Oargos de Xireção serão ocupados, a 

título gratuito, por pessoascfcreoonhecida conduta mcral e 

civil e voltadas para o benv-eotar de nenures.

Art. 5fi - 0 património da Casa Municipal de 

poio ao Menor IJlisa. Pereira de Lira é fornado pelos bens a 

tualmente pertencentes a Casa de Menino de Rua Eli3a Perei^ 

ra de Lira, e de outras doações que venha receber,

Art. 6fi -Os Servidores e Funcionários do Mini 

cípio da Aliança que ora servem à Gasa de Menino de Rua Eli 

sa Pereira de Lira, passam a desempenhar os seus labores em 

favor da Entidade de que trata esta Lei,

A r t .  7S - a s  despeças necessárias à  execução de_s 

ta Lei, correrão por conta de dotações específicas da Secrje 

taria do Trabalho e Açao Social*

Art. 8a - Esta Lei entrará era vigor na data de 

sua publicação.
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Art. 9a - Revogam-se as disposições em contra

Gabinete do Prefeito, 3-1 de maio de 1990

Carlos José de Almeida Freitas 

- P R E F E I T O -
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