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LEIN.' 541/01- DE 08 DE OUTUBRO DE 2001. 

DISPOE SOBRE A CRIA(:AO DA COMISSAO 
MUNICIPAL DO PETI- PROGRAMA DE ERRA 
DICA(:AO DO TRABALHO INFANTIL. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIV ACQUA, EST ADO DO 
ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuiy5es 1egais fayo saber que a 
Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei; 

Art. l' - Fica o Poder Executive Municipal devidarnente autorizado a criar 
a Comissao Municipal do PETI - Programa de Erradica~iio do 
Traba1ho Infantil, de carater deliberative, orientativo e de ftmcionamento. 

Art. 2'- Compete a Comissao: 
Contribuir para a sensibilizayao e mobilizayiio de setores do govemo 
e da sociedade em tomo da problematica do trabalho infantil. 
Participar, juntamente com o 6rgao gestor estadual da Assistencia 
Social, na definiyao das atividades laborais priorizadas e no numero 
de crianyas e adolescentes a serem atendidos por municipio. 
Acompanhar o cadastramento das familias, sugerindo criterios 
complementares para sua seleyiio em conjunto com o 6rgao gestor da 
Assistencia Social. 
Validar, em conjunto com o 6rgao gestor estadual da assistencia 
Social, os cadastros das familias a serem beneficiadas pelo PETI nos 
Municipios. 

Interagir com os diversos programas setoriais de 6rgiios ou 
entidades executoras de politicas publicas que tratem das quest5es 
das familias, das crianyas e dos adolescentes, visando otimizar os 
resultados do PETI. 
Recomendar a adoyao de meios e instrumentais que assegurem o 
acompanhamento e a sustentabilidade das ay5es desenvolvidas no 
ambito do Programa. 

~enunciar aos 6rgaos competentes a ocorrencia do trabalho infantil. 

P~ Jose Valentim Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- Atilio Vivacqua-ES 
Fone!Fax(027) 538-1109 



Atilio 
: ;~-' ·.-q_:,~;?,&>> 

VivflcquG-ES 
15:07 f'. 1~~,E'"' ~ .. '.'old~O.!! 399 

Contribuir no levantamento e consolida9ao das informa9iies, 
subsidiando o 6rgao gestor Estadual da Assistencia Social na 
operacionaliza9ao e na avalia9iio das a96es implantadas. 

Art. 3o - A Comissao Municipal do PET! sera compostas pelos seguintes 
membros; 

02 representantes da Secretaria Municipal de A9ao Social 
0 I representante da Secretaria Municipal de Saude 
0 I representante do Conselho Tutelar 
0 I representante do Conselho de Direitos da crian9a e adolescentes 
02 representantes da Secretaria Municipal de Educa9ao 
01 representante da Associa9ao de Moradores Bairro Niter6i 
0 I representante Pastoral da Crian9a 
0 I representante da Camara Municipal 

PARAGRAFO UNICQ; 
Os homologa9ao dos membros que representarao Comissao 
Municipal do PET! dar-se-a por ato do Prefeito Municipal. 

Art. 4°- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as 
disposi9iies em contrario. 
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