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DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007. 

"AUTORIZA A CRI~(:AO, INSTITUI(:AO 
E ESTRUTURA(:AO DA CASA 
ACOLHEDORA DA CRIANc;A E DO 
ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE 

I I I 

ATILIO VIVACQUA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS" 

0 Prefeito iv1unicipal de Atilio Vivacqua, Estado do Espirito Santo, faz 
saber que a Caloiara rviunicipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. 

Art.l0 - Fica o Poder Executive Municipal autorizado a criar, instituir, 
estruturar e manter a CASA ACOLHEDORA DA CRIAN<;A E DO ADOLESCENTE 
DO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA, tendo esta institui<;ao objetivos de 
zelar pela integrid:ade fisica e moral das crian~as e dos adolescentes que 

' estao em situac;ao de risco pessoal e social, estado de vulnerabilidade 
psiquica e fisica, desabrigadas, vitimas de violencia sexual e flsica, 
abandonadas e aquelas com determina~ao judicial, conforme determina o 
paragrafo unico do,Art.lOl do ECA. 

Paragrafo 1°: 0 Executive Municipal se responsabilizara pel a 
implementac;ao, estrutura~ao e cessao de profissionais qualificados, visando 

~- dar o suporte e apoio necessaries aos objetivos primordiais envolvendo o 
bem estar das cri~nc;as e dos adolescentes, almejando entre outras a~oes 
atender a demanda da manuten~ao ou reconstru~ao de vinculos familiares. 

Parag,rafo 2°: As despesas do presente projeto correrao por dota~ao 
or~amentaria pr6p1ia, podendo ainda o executive municipal, se necessaria e 
mediante previa autorizac;ao legislativa, suplementar ou b ir creditos .. 
especiais para garJntir a efetua~ao da presente lei. 

."Feliz a Na~iio cujo Deus eo Senhor!" 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

Art.l 0 - Fica a cargo do Executivo Municipal oferecer, a todas as crian~as e 
adolescentes, que estiverem abrigadas, projetos e programas socials, 
culturais e educacionais, bem como oferecer escola regular, visando a 
integra~ao, socializa\;ao e cidadania de uma forma geral. 

Inc I - No que tange aos projetos e programas acima descritos, fica 
facultado ao executivo municipal firmar parcerias e convenios com o setor 
privado, sem qualquer onus para 0 municipio, dentro dos parametres legais e 
com objetivos direcionados exclusivamente para as necessidades das 
crianc;as e adolescentes e suas famllias. 

Art 3°- Fica estabelecido que, a Casa Acolhedora abrigara as crian~as e 
adolescentes, descritas no Art 1 o desta de lei, somente nos casas 
excepcionais e com extrema urgencia, e com encaminhamento do Conselho 
Tutelar. 

Art 40- As crianz;as e os adolescentes que se abrigarem na Casa Acolhedora 
obrigatoriamente serao cadastradas no Conselho Tutelar e este informara a 
Promotoria de Justic;a da Crianc;a e do Adolescente e Juizado da Infancia e 
Juventude de Atilio Vivacqua. 

Art so- Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as 
disposlc;oes em contrario. 

Atilic Vivacqua -ES, de dezembro de 2007. 
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