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GABII`mTE Do pREFEITo

LEI N® 712/2022
Boa Vista - PB, 21 de Fevereiro de 2022

DISPOE   SOBRE   0   PROGRAMA   DE   GUARDA
SUBSIDIADA   PARA   A   FAMiLIA  EXTENSA  DE
CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE
RISCO  SOCIAL, NA FORMA DO ARTIGO 227 DA
CONSTITUICAO FEDERAL E ARTIGOS 4°, 5°, 25,
87  E   101   DO  ESTATUTO   DA  CRIANCA  E  DO
ADOLESCENTE.

0  PREFEITO  CONSTITUCIONAL  DO  MUNICIPIO  DE  BOA  VISTA,  ESTADO  DA
PARAfBA, fago saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte
Lei:

CApfTULO I
DA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA

Art.  1°  Esta Lei institui, no ambito do Municipio, o Prograna de Guarda Subsidiada, destinado a
criangas  e  adolescentes  que  estejam  com  seus  direitos  violados  ou  em  situapao  de  risco  social  e
pessoal, no caso em que se fizer necessato o afastamento do convivio com seus genitores ou outros
familiares, propiciando a colocapao em fanilia extensa ou anpliada, com a finalidade de:

I -evitar ou encerrar o acolhimento, seja institucional ou familiar, oportunizando a manutengao dos
vinculos familiares e comunit6rios;

11  -  evitar  o  desmembranento  do  grupo  de  imaos  que  estejam  em  situagao  de  risco  social  e
pessoal;

Ill - Proporcionar ambiente sadio de convivencia familiar e comunitala;

IV - Oportunizar condi96es de socializapao;

V - Oportunizar a frequencia da crianga e do adolescente a escola e a profissionalizagao;

VI - Integrar a comunidade ao Prograna de Guarda Subsidiada;

Art.  20 0  Programa  de  Guarda  Subsidiada visa auxiliar  no  custeio  de  despesas  geradas  com  os
cuidados de criangas e adolescentes inseridas em famflias extensas e/ou ampliadas, sob a guarda e
os  cuidados  de  pessoa  com  quem  mantenham  lapo  Ofetivo,  que  nao  disponham  de  recursos
financeiros suficientes para o provimento de suas necessidades bdsicas.

§1° Entende-se por beneficiarios desse Programa criangas e adolescentes com seus direitos violados
ou em situapfro de risco pessoal e social, cujos pais sao £
suspensos  ou  destituidos  do  poder  familiar,  sendo
mantenedor da gunrda e por ele gerido.

§2° Para efeitos desta Lei considera-se:

ecidos, desconhecidos ou que tenham sido
a  concessao  do  subsidio  sera  pago  ao
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I - fan'lia extensa ou ampliada:  aquela que se estende para al6m da unidade pais e filhos ou da
unidade do casal, formada por parentes pr6ximos com os quais a crianga ou adolescente convivem e
mantem vinculos de afinidade e afetividade;

11 - lapo afetivo: vinculo simb6lico, ainda que nto biol6gico, sendo o lapo existente entre a crianga
e/ou  o  adolescente  com  pessoa  com  a  qual  possum  relapao  de  afeto,  carinho,  amor,  respeito  e
cuidado;

Ill  - convivencia familiar e  comunitaria:  o  direito  assegurado  as  criancas  e  aos  adolescentes  de
terem condig6es protegidas e saud4veis para o  seu desenvolvimento e estabilidade nas dineus5es
do  individuo  e  da sociedade  (fisica,  psiquica e  social),  pressupondo  a existencia da finilia e  da
comunidade como espacos capazes de propiciar a crian9a e ao adolescente a proteeao e a efetivapao
dos direitos pr6prios a condigao da pessoa em desenvolvinento.

CAPITUL0 11

CRITERIOS PARA INCLUSAO NO ``PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA"

Art. 30 Sao requisitos para a inclusao do beneficidio neste Programa:

I - a existencia da situapao de vulnerabilidade e risco a crianga e ao adolescente, necessitando de
afastamento imediato do convivio familiar,  sendo, potem, colocadas em suas fanilias extensas ou
ampliadas;

11.-a realizapao  da avaliapao  tecnica de  equipe  do  Centro  de  Referencia em  Assistencia  Social
(CRAS) municipal e Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social (CREAS) regional,
de acordo com o territ6rio de abrangencia da fanilia, a fin de analisar as condi96es da fanilia que e
potencial gurdia;
]s[:ciar?sfd¥|£oav:::n;geed:ra?€:;%Vtre:gmquc:i):estejaminscritasnocadastrouhicoparaprogramas

IV - comprovapao de domicilio/residencia no municipio de Boa Vista ha, no minimo, 2 (dois) anos,
inclusive para a familia candidata a guardia;

V - concessao da guarda da crian9a ou adolescente, pelo Poder Judicialio, a fanllia guardia.

Art. 4° Sao requisitps para o recebinento do subsidio:

I - manter matricul; e frequencia igual ou superior a 75%, da crian9a ou adolescente beneficidio,
na rede de eusino;

11 -manter atualizada a vacinapao da crian9a ou adolescente benefici5rio;

Ill - a utilizapao do beneficio para suprir as necessidades da crianca e do adolescente, garantindo-
lhes, assim, o seu pleno desenvolvimento;

IV - manter residencia no municipio de Boa Vista - PB;
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Do Valor
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Art. 5° 0 subsidio fica estabelecido no valor de urn i/4 de saldrio-minimo federal vigente, pare cada
crian9a ou adolescente.

§1° Na hip6tese de grupo de imaos, a concessfro no valor de urn I/4 de salato-minimo, por pessoa,
sera limitada ao ndmero total de duqs criangas e/ou adolescentes.

§2°  Havendo  mais  de  dois  imaos  no  grupo,  sera acrescido  o  valor,  por pessoa,  I/5  de  salalio-
ndnimo para cada urn dos demais beneficifrios.

Se,ao 11
Do Recebimento

Art. 60 As fanilias cadastradas no Prograna receberao o subsidio financeiro previsto nesta Lei por
meio de dep6sito bancdrio em conta corrente ou poupanga em nome do guardiao, a ser informado
no momento do cadastro.

§1° 0 titular da guarda deveri apresentar os seguintes documentos para execucao do pagamento do
subsidio financeiro :

I - c6pia do carfao bancfrio contendo ndmero da conta e agencia;

11 - RG e CPF;

Ill - comprovante de residencia.

§2° A finilia extensa ou anpliada que tenha recebido o subsidio e nfro tenha cumprido as condie6es
previstas  nesta Lei  fica  obrigada ao ressarcimento  da importincia recebida durante o periodo  da
irregularidade.

§3° Nos casos de guarda por pen'odo inferior a urn mss e de desliganento, a familia extensa ou
ampliada recebefa subsidio proporcionalmente aos dias de permanencia da crian9a e do adolescente,
com base no valor previsto no art. 5°.

§4° Nos casos em due o acolhinento seja igual a 28 (vinte e oito) dias, pagar-se-a a fanilia o valor
do mss integral,

Art. 70 0 subsidio poderd ser concedido durante o prazo maximo de ate dois anos.

Parigrafo tinico.  Excepcionalmente,  o prazo  a que  se refere  o  caput podefa ser prorrogado,  ap6s
avaliapao realizada pela Rede Municipal de  Protegfro So?ial a Crianga e ao Adolescente.

Art.  8° 0  6rgao  gestor  da  polltica  de  assistencia  social  do  Municipio  indicari  profissional  que
solicitafa mensalmente, ate o quinto dia htil, as infomap6es da R
a   Crianga   e   ao   Adolescente   designada   para   execapao   e   o
transmitindo  ao  Couselho  Municipal  dos  Direitos  da  Crian9a
indicapfo das farfulias beneficiatas.

de Municipal de Protegao Social
eracionalizapao   do   Programa,

Adolescente  (CMDCA)  a
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Secao Ill
Do Bloqueio ou Suspensao

Art. 9°  0 subsidio sera bloqueado automaticanente na hip6tese de descumprimento dos requisitos
previstos nesta Lei, ate que sejam apurados os fatos que motivaram o bloqueio.

Se€ao IV
Do Desligamento do Programa

Art.     10.  0    desligamento    do    Prograna    ocorrera    mediante    as    seguintes    circunstancias,
altemativanente:

I -restabelecimento ao nticleo familiar natural;

11 -6bito do beneficialo;

Ill  -  melhora  na  reorganizacao   da  dindmica   socioecon6mica  da  familia  guardia,   mediante
manifestapao ou avaliap5o da equipe da Protecao Social Especial designada;

IV -quando alcan9ada a maioridade civil e/ou emancipapao do beneficiirio;

V - a pedido do GUARDIAO LEGAL;

VI - ao final do periodo de dois anos.

CApiTULO IV
DAS RESPONSABILIDADHS

Art.  11.  0 Prograna de Guarda Subsidiada sera de responsabilidade do 6rgao municipal gestor da
politica de  assistencia  social,  executado  e  acompanhado  por equipe  da Protegao  Social  Especial
designada.

Art.  12.  A  fiscalizapao  da execugao  do  Programa sera de  responsabilidade  do  Couselho Tutelar,
Couselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente (CMDCA), Couselho Municipal de
Assistencia Social (CMAS), Miristerio Ptlblico, Defensoria Ptiblica e Poder Judicidrio.

CAPITUL0 V
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art.  13.  A  partir  da  criapao  do  Prograna  de  Guarda  Subsidiada,  o  Poder  Exeoutivo  municipal
tomara as providencias cabiveis para a previsao or9anentata.

3#s#:°da¥¥:A.#DP8¥fiA2rddx)c[Xefeind8LFsP¢ffii#i)dm°L:::pgral:oaLas:£r:od=
o custeio das despesas de ate  10 (dez) vagas, mos termosda Delibera
Couselho Municipal dos Direitos da Crianqu e do Adolescente, cab
Executivo Municipal o custeio das despesas das vagas que ultrapass

Art.   14.  Os  casos  omissos,  nao  tratados  nessa  Lei,   serao  objeto
competentes e estabelecidos em Decreto do Chefe do Poder Execu

5o n° 072/2016 do CMDCA -
ndo exclusivamente ao Poder
in esse limite.

apreciapto  pelos  6ngfros
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Art.  15.  As  despesas  com  a exeeucao  da presente  Lei  correrao  por conta de  verba ongamentaria
pr6pria.
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Ar.  3®  Esta  Portarin  entra  em  vigor  na  data  de  sun  publica9ao,
produzindo efeitos a parlir de sua publica¢ao.

GABINETE      DO      PREFEITO      DO      MUNIcfrlo      DE
BERNARDIN0 IIATISTA- PB, 10 DE FEVEREIR0 DE 2022.

ANIONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

I.ubllcrdo per:
Mateus RIbeiro Dantas

C6dlgoldentlflcador:34412C94

SECRETARIA MUNICIPAI. DE ADMINISTRACAO E
FINAINCAS
PORTARA

PORTARIA N® 041 / 2022.

0   PREFEITO   CONSTITUCI0NAL   I)0   MbNIcipIO   DE
BERNARDIN0   BATISTA   -   E8tado   da   Para!ba,   no   uso   drs
atribui96es  que  the  sao  conferidr  pcla  Lei  OTganica  do  Municipio,
Lei Municipal N° 026/97 e Con8titutqao Federal ,
RESOLVE:

Art.  1° CONCEDER  licence papa trato  de  interesse par(icular,  sem
pereep€ao  de  vencimentos,  pelo  prazo  de  02(dots)  anos,  contados  a
partir  de  01/02/2022,   a  8ervldom  Maria  Jalnam   Santlm   de
Andrade, ocopante do cargo efetlrvo de COZINHEIRA
Art.   2°   A   licenga   para   trato   de   inteTesse   particular   poderi   ser
interrompida a qualquer tempo. case o Municipio venha a necessitar
do servidor liceneiado ou se o interesse pdblico as8im o exigir.
Art.  3®  E8ta  Portaria  entra  em  vigor  in  data  de  8ua  publicapao,
produzindo efeitos a partir de s`ia publica¢fo.

GABINETE      DO      PREFEITO      DO      MUNlcfrlo      DE
BERNARDINO BATISTA- PB, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

ANTONIO ALI)O ANI)BADE I)E SOUSA
Prefei.o Constitucional

I'ul)llcado per:
Mateus Ribeiro Dantas

Cedlgo ldentiflcador:DA5F54A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC^O E
FINANCAS
PORTARA

PORTARIA N® 042 / 2022
0   PREFEITO   CONSTITUCIONAL   I)0   MUNIcipIO    DE
BERr`IARDINO  BAT]STA,  E8trdo  da  P®rafl)a,  no  uso  de  sues
atribui96es lcgais que Lhes sfro confendas por Lei.
De8igna  servidou  pan  responder,  coordenar,  acompanhar  e  m¢ar
ap6es pelo Pacto Nacional de ltxplenentapao dos Direitos da Pessoa
ldosa -PNDPI, do municlpio de Bemardino Batista/PB.

RESOLVE:
Art.  1°. DESIGNAR, a Senhora.

:\ssFi!I!!:

MARIA DE FATTMA ALVES
co]p.Ide do ap cD eoi±=o de ElmlIAF14 I)I
CIA  SOCIAL   E   CIDADANIA.   sob   a   matricula  n°

5b5C022.    portadon    do    CPF    n°    pars    responder,    coordenar.
acoixpanhar e traqu ap6es polo Pacto Nacional de lmplemenfa€ao dos
Direitos  da  Pessoa  ldo8a  -  PNDPI,  do  municipio  de  Bemardino
Batista„B.
Art.   20.   A  servidora  designada  obedeeed  ds   disposi96es   da   Lei
Orginica Municipal e Estatuto do ldoso, para todo8 os fins.
Art. 3°. E8ta portaria entra em vigor in data de sue publicapto.
Art. 4°. Revogam-se as disposie5es em contririo,

Publlquoue.
Cumpr8nge.

GABINETE Do pREFEITo MUNIclpAL, 2i DE FEVEREmo
DE 2022.

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Coustitucional

Publlcrdo par:
Mateus Ribeiro Dantas

C6dlgo ldeDt]ncador:2F9COAF6

GABINETE D0 PREREITO
LEI N® 712"022

Bcovista-PB.i:sdpeoFEev§roctBrfudeo2°iioGRAMADEGUARDA

SUBSIDIADA  PARA  A  FAMILIA  EXTENSA  DE
CRIANCAS E  ADOLESCENTES EM  SITUA¢AO
DE  RIsco  soclAL,  NA  FORMA  Do  ARnGo
227 DA coNSTTrulcAo FEDERAL E ARTIGos
4°. 5°, 25, 87 E 101  DO ESTATUTO DA CRIANCA
E I)0 ADOLESCENTE.

0 PREFEITO cONSTTrucloNAL DO MUNIcfroo DE BOA
VISTA,   ESTADO   DA   PARAIBA,   fapo   saber   que   a   camra
Munieipal de Vereadores aprovou e Eu sanciooo a seguinte I.ei:

cAptruro I
DA    APRESENTAC^O    D0    PROGRAMA    DE    GUARDA
suBslDrmA

Art.  I®Esta  Lei  in8titui,  no  ambito  do  Municlpio,  o  Program  de
Gunrda  Subsidiada, destinado  a criancas  e edolescentes que  e8tejam
com seus direitos violados ou em situapao de risco social c pessoaL no
caso em que 8e fizer neces8dio o afa8tanento do convivio com 8e`is
genitores  ou  outros  familiares,  propiciando  a  colceapao  em  fam!lia
extensa ou anpliada, com a finalidade de:
I  - evitar ou  cneemr  o  acolhinento,  sqja  in8titucional  ou  familiar,
oportunizando a manutengfro dos vinculos familiares e comunitarios:
11  - evitar o  desmembramento  do  grlipo de  irmaos  q`ie estejam  em
situacao de risco social e pessoal;
In    -   Proporoiormr   ambience   sedio   de   convivencia    familiar   e
conndtiria;
IV - Oport`inizar condic6e8 de socializapao;
V - Oportunizar a frequencin da criaap e do adolescente a escola e a
profissionalizagiv;
VI - Integral a comunidede ao Progmma de Gunrda Subsidieda;

Art. ZOO Prograna de Ch]arda Subsidiada visa 8uxiliar no custeio de
despesas geredas com os cuidados de criapa8 e adolescentes inseridas
em familias extensas  e/ou aixpliadas,  sob a guards e o8 ouidados de
pessoa  com  quem  mantenham  Lapo  afetivo,  que  ado  disponham  de
recurso8    financeiros    suficiente8    para    o    provimento    de    sues
necessidrdes bdsicas.
§1°    Entenderse    por    beneficiarios    desso    Programa   crian9as    e
adoleseente8  com  seas  direitos  violados  ou  en  8ituapfro  de  risco
pessoal  e  8ceial,   oujo8  pais   sao   faleeidos,   deseonhecidos  ou  que
tenham 8ido suxpensos ou destituldos do poder familiar,  sendo que a
concessao do  subsidio  sera page ao  mantenedor da guarch e por ele
gerido.
§2° Pan efeito8 desta Lei considera-se:
I - familia extensa ou amplieda: apuela que se estende pan alch da
unidede pais e filho8 ou da unidade do casal,  fomnda por prrentes
prdrinos com os quais a criang ou edolescente convivem e mantem
vinculos de afuidade e afetivichde;
11 - lap afetivo: vinculo 8imb6lico, aindr que nao bioL6dco. sendo o
lapo e:detente entre  a crianpe  a/ou  o adolescente com I)easoa com  a
qual possua relapao de afeto, carinho, anor, respeito e cuidndo;
Ill  -  convivencia  familiar  e  comunitaria:  a  direito  assegiiredo  is
crianqu e aos adolescente8 de tenem condi9des protegidrs e 8audiveis
pap o see desenvolvimento e estabilidade na8 dimens6es do individro
e dr sociedede (flsica. pslquica e social), press`]pondo a existencia da
familia e da oomunidade como espapo8 capazes de propiciar a crianoa
e  ao  edolescente  a  pro¢ecao  e  a  efetivapao  dos  direitos  pr6prios  a
condi9ao ch pessoa em desenvolvimento.

www.diariomunicipal.com.br/famup 32
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CAPITUI.0 11

CRITERIOS  PARA  INCLUSA0 NO  "PROGRAMA  GUARDA
SUBSIDIADA"

Art. 3°Sao requisito8 para a inclu8ao do beneficidrio ne8te Programa:
I - 8 existencia da situapao de vulnembilidade e risco a crianqu e ao
adolescente,   neeeseitando   de   afastamento   imediato   do   convivio
familiar,   sendo,  ponepL   coloceda8   em  suas   finllias  extensas  ou
apliadas;
11  -  a   realizaqao   da  avaliapao   tecniea   de   equipe   do   Cenfro   de
Referencia  em  As8istencia  Social  (CRAS)  municipal  e  Centre  de
Refefencia Especializada em Assistet]cia Social (CREAS) regional, de
acordo con o territ6rio de abrangencia dr famllia, a fin de analisar as
condic5e8 da familia que e potencial g`iardi;
Ill  -  a  familia  de  origem  e  a  possivel  g`india  estejam  inscritas  Ilo
Cadastro Onico pan Prograrms Sociais do Govemo Federal (Cada8tro
Onico);
IV-conxprovap@odedomicllio/residencianomuniclp`iodeBoaVista
h4,  no  nrfuimo,  2  (doi8)  anos,  inclusive  pare  a  famllia  candidata  a
gurdia;
V  -  concess3o  da  g`iarda  da  crianga  ou  adolescente,  pelo  Poder
Judicidrio, a familia guardia.
Art. 4°Sao requisitos para o recebimento do s`il)s(dio:
I - manter matricula e frequencia igual ou superior a 75%, da crian9a
ou adolescente benefici@rio, na rede de ensino;
11   -   manter   atualizada   a   vacinapao   da   crianqa   ou   adoleseente
beneficialio;
Ill - a utilizacao do beneficio para suprir as necessidedes da crianca e
do adoLescente, gamntindo-lhes, assim. o sou pleno desenvolvimento;
rv - manter residencia no lmmicipio de Boa Vista -PB;
V  -  acompanhamento  familiar  nas  unidedes  poblicas  de  as§istencia
social.

cApf TUT.0 Ill
DO SUBsfoIO

Secao I
Do Valor

Art.  5®0  subsidio  fica  estabelecido  no  valor  de  urn  %  de  salirio-
I]rfuimo federal vigente, pars coda crianca ou adoleseente.
§1° Na hip6te8e de grlipo de imaos, a conccssao no valor de urn I/. de
8aldrio-minimo,  per  pessoa,  sera  limitadr  ao  ndmero  total  de  d`ias
criancas e/ou adolescente8.

§2® Havendo nris de dois irmaos no grupo, see acrescido o valor, por
pessoa. 1/5 de 8al6rio-minimo prra coda urn dos demis beneficiirios.

Se,ao 11
Do Reeebltnellto

Art.  6°As  famllias  cada8tradas  no  Programa  receberao  o  subs{dio
financeiro previsto nesta lrei por neio de depdsito bancario em conta
corrente  ou  I)oupanga  em  none  do  gundiao,  a  ser  infomado  no
momento do cadastro.

§1°  0  titular  da  guerda  deveri  apresentar  os  seguinte8  docunentos
para exeeapao do paganento do sob8ldio financeiro:
I -edpia do cart8o bancdrio contendo ndmero da conta e agencia;
11 -RG e CPF;
111 -comprovante de residencia.

§2°  A  famllia ex(ensa  ou  ampliada  que tenha rocebido  o  subsldio  e
nao tenha c`rmprido as condi90e§ previscas nesta Lei fica obrigada co
ressarcimento    dr    importancia    recebida    durante    o    periodo    da
ineguhidale.
§3°  Nos  casos  de  guarda  por  periodo   inferior  a  urn  mss  e  de
desliganento,   a   falullia   extensa   ou   anpliada   reeebed   subsidio
proporcionalmente   aos   dies   de   permanencin   da   crianca   e   do
edolescente, com base no valor previsto no art, 5°.
§4® Nos casos em que o acolhinento seja iguel a 28 (vinte e oito) dias,
pagar-se-a a familia o valor do mss integral.

Art.  7®0 subsidio poded ser concedido durante o prazo nrdximo de
ate doi8 anos.

Pndgrafo  anico.  Excquionalmente,  a prazo  a que  se refere  o caput
poded ser prorrogado, ap6s avaliapfro realizada pela Redo Municipal
de Prote9ao Social a Crianca e ao Adolescente.

Art.  8qo 6rgiv gestor da polltica de assistencia  social  do  M`inicfpio
indicari profissional quc soLicitari mensalmente, ate o quinto dia dtil,
a§ infonng6es de Rede Municipal de Protecao Social a Crianca e ao
Adolescente    designada   pro    exeeucao   e   opeeeionalizapao   do
Prograna,   tmsmitindo   ao   Conselho   Municipal   dos   Direitos   de
Crianqu   e   do   Adolescente   (CMDCA)   a   indica9ao   das   familiar
beneficidrias.

Se¢O Ill
Do Bloquelo ou Suspensao

Art,  oro  subs[dio  see  bLoqucado  automaticamente  na  hip6tese  de
descunxprimento  dos  requisitos  previstos  nesta  Lei,  ate  que  8ejam
apurndos os fatos que motivaram o bloqueio,

Segiv IV
Do I)esllgamento do Programa

Ar(.  10.0 desliganento do Programa ocorreri mediante as 8eguintes
circunstancias, alterna  vanente:
I -restabelecimento eo ndcleo familiar mtural;
11 - 6bito do beneficidrio;
in  -  melhon  in  reorganizapao  da  dinamica  socioeconomica  da
familia  guardia,  mediante  manifestngao  ou  ovalia¢ao  da  equipe  da
I'rote9ao Social Especial designada;
IV  -  qundo  alcangada  a  maioridade  civil  e/ou  emancipapao  do
benefioialo;
V-apedidodoGUARI)IAOLEGAL;
VI - ao final do perlodo de dois anos,

CAPITUL0 IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art,  I I .0 Progmma de Guarda Subsidieda set de responsabiJidrde do
6rgao municipal  gestor dr politica  de assi8tencia Social, exeeutado e
acompanhado per equipe da Proteqao Social Especial designada.

Ar(.     12A    fiacalizapao    dr    execapao    do    Program    8eri    de
responschilidade   do   Couselho   Tutelar,   Consemo   Municipal   dos
Direitos da Crianap e do Adolesoente (CMDCA), Couselho Municip?I
de   Assistencia   Social   (CMAS),   Minist6rio   mblico,   Defensom
P&blica e Peder Judici&rio.

CApiTULO V
DAS DISI'OSI¢OES FINAIS

Art.   13.A  partir  da  criapao  do  Progiunia  de  Guards  Subsidiada,  o
Poder  Executivo  m`inicipal  tomari  as  providencia8  cab!veis  para  a
previsao orquenttha.

Paragrafo Onico.  No8 primeiro8  12  (doze)  meses de  implantapao doP##caIAdeE #LEsttridi#) °mu:#pa#i:i:A#m :
custeio das despesas de ate 10 (dez) vagas, mos temos de DelibeTacao
n°  072re016  do  CMDCA   -  Couselho   Municipal  dos  Direitos  da
Crianap   e   do   Adoleseente,   cabendo   exclusivamente   ao   Poder
Exeeutivo    Municipal    o    custeio    dos   despesas    da§    vagas    que
ultrapassanem esse lirite.

Art.   14.Os  casos  omissos,  nao  frotados  nes8a  Lei,  serio  objeto  de
apreciapao pelos 6rgiv8  competentes  e  estabelecidos  em Decreto  do
Chefe do Poder Exec`itivo.

Art.   15.As  despesas  com  a  exeou9ao  da  presente  Lei  correrao  per
confa de verba or€amentaria pr6pria.

I    Art,16.Esta Lei entra em vigor na data de sua p`iblicapao.

Boa Vista, 21 de Fevereiro de 2022.
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GABINETE D0 PREFEITO
LEI N° 7|3~

Boa Vista -PB, 21 de feverelDo de 2022

DlspoE    SOBRE    A    AuroRlzACAo    PARA
ABERTURA      DE      cREDlro      ADlcloNAL
ESPECIAL E DA 0UTRA PROVIDENCIAS

0 PREFEITO CONSTITUCIONAL I)E BOA VISTA, taco 8atier
que  a  Camara  M`iniciprl  de  Vereadores  aprovqu  e  Eu  sanciono  a
segulnte Lei:

Art,1°.  Fica  a  Poder  Executive  autorizado  a  abrir,  ao  Or¥amento
Municiprl  do  Exercicio  Financeiro  de  2022,  aprovado  pela  lri  N°.
7On/202l, de 29 de dezembro de 2021, urn Credito Adicional Especial
ate o linite de R$ 75.000PO 6etenta e Clnco Mil Rcals) espeeial
papa   a   inclusao   da   do   Elemento   de   Des|)esa   3390.92roo   -

i|i.:::,,FT;;t;:aFSD:  ,I,i,I:R,;:!;'£S  :`;:i;!#E[Eit.,ii  I-".n\`%
IRECURSOS PR0I'RIOS.

*Ada:::::;g::;:?panx:a:::#:ifedngester:::::;:restEa=:i:::X:
no Anexo I deste projeto de Lei.

Art.  2°.  Pare  aconer  as  despesas  oxpanentarias  com  abertun  do
Credito Adicional  Eapecial  de qure trata esta  Lei,  serao utilizados os
reour8os previstos flo orcamento vigente, de acordo com o  incise  Ill,
§ I a do art. 43 da Lei Federal n° 4J20/64.

Art. 3°. Para custear as despesas com a al)erfura do credito previsto
flo   artigo   1°,   o  poder   exec`itivo   poderd   utiLizar  como   fontes   de
recursos:  reeursos  de  convenio8  transferido8  atrav6s  do  ©o
Federal.

Art. 4° - Revogadrs as disposig@es em contririo, os efeitos desta I.ei
vigen5o a partir de 03 de janeiro de 2022.

Art. 5.. Esta lei entra em vigor in data de s`ia publicapao.

Gabincte do Prefeito, 21 de Fevereiro de 2022.

ANDRE I.UIZ COMES DE ARAU]O
Prefeito Constitucional

ANEXOI

A LEI N . 713"022

DETAI,HAMENTO  DA  I)OTACAO  A  SER  ACRESCIDA  AO
0RCAMENTO   MUNICIPAL,   POR   MEI0   DO   CREI)ITO
BSPECIAL AUTORIZADO I'OR ESTA LEI.

Millltilcl d- dlthL di] .illo ftr±±.I-rfui i- rt-
DroDrius

dRG^O: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA.

Unldade: 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO.

supLFMENTAcfro

CLASSIFICAC^O PROGRAMATICA
DESCRICAO

FaJgiv 112 Edrc8dio

Sub.fuBgiv lac' Easim Fundenrful

Pfog- I  1002 Escola de Q`ialida`to pan Todo®

Gabincte do Prefeito, 21 de Fevereiro de 2022,

ANDRE I,UIZ COMES DE ARAU]O.
Prefeito con8tituciond

Pul,lledo por:
K6zia Silmara Costa Fanas

C6digoldentlficador:644AD179

cormssAo pERMANEr`ITE DE LlclTACAo
TERM0 DE RATIFICACAO

ThERMODERATIFlcAcao

DISPENSA DE IACITACAO N.a 11/2022

a:=:?:DngEngirctoAHUML:fa£:#Eb%¥u#,chD8
MARTINS N.a  170, CENIRO, DESTINADO A INSTALACA0 DA

prha¥666ngeersr:E£±;:c;::::::e=atde24ffir8£K
PEREIRA ALVES, CPF: 075.187.204cOO.

Fundamen¢I) IJEG^L: art. 24, inci8o X de lei 8.666/93,

For`ITE DE RECURSO: Recursos Pr6prios do Munic|pio de Bonito
de Santa F6-PB.

VAI,OR MENSAL: R$ 660PO (Selscento9 e SesseDta Reals)

VAI,OR  GLOBAL:  R$  7.920,00  ¢ete  Mn  NoveceDtos  e  Vlpte
Reats)

Ratifico  a  decisao,  iios  termos das  arts.  25  e 26,  dr  Lei  Federal  n.a
8.666/93  e  con  baLse  no  pareoer  emitido  pela  Assessoria  Juridica.
deteminando   a  convocapao  da  associapao  supramenciomda  para
assinatun do temio do contrato, noB temos do  art.  64, cqp¢i/ da Lei
8.666/93,   conro   tambem  que   se  proceda  as  publicap6es  erigidrs
legalmente.

Bonlto de Santo Fe - PB, 14 de feverelro de 2022.

ANTONIO I.UCENA FILHO
Prefeito Ctonstitucional

Pubucode per:
Francimagm Feitosa Pinto

C6digo ldenllficador:9CI)OF777

COMISS^OPERMANENTEDEHCITAC^O
ExrRATO I]E CONTRATO

mrmATo Do CoNTRATo Nr 43reo22

I)prniE^DiI,rm^chelI..lima
pARTEs:    I.REFEITURA    MUNlc]pAL   DE    BONrro    DE
SANTA    FE   -   PB,    CNPJ:    08.924.o37/0001-18    e    VTr6RIA
pEREmA ALVEs, CPF: o75. I 87.2o4oo.

3BE==:D#ADEULML:feEflEb#A%#ro%
MARTINS N.a  170, CENTRO, DESTINADO A INSTALA¢AO DA
GARAGEM MUNICII.AL.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93
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