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LEI 1\0 1.785. OE 19 I>EABRIL 1>1':2017.
Dispiie sobre a criuç'üo do Serl'iço de Acolhimento
pura Crianças e Adolescentes sob medida
pl'OtetÍl'1/ de abrigo. em unidade Casa LI/r. lI(}
/1,1/1nidpio de G/llIrfÍ e outras prOl'idêllcills.

o PIU.,FFITO DO \-1U'\lICipIO DE GUARÁ, ESTADO DE SÃO
PAlII.O:

Fa~'() saber que a CámaraMunicipal de Guará aprovou e eu
sanciol1l' a seguinte Lei;

Artigo I". Fica criado o Serviço de Acolhimento Institucional -
Casa Lar destinado a acolher crianças e adolescentes do município de Guará.

Artigo 2", A Casa Lar se constitui na oferta de serviço de
acolhimento em unidade residencial. onde trabalham educadoresícuidadores e
rcspccti\o:; auxiliares. em casa qUl' nào é a sua. prestando cuidados a um grupo
de lTianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida
protetiva de abrigo, COnf0l111Ccstahelecc o aJ1igo 101 do Estatuto da Criança e
do Adolescente.

Artigo 3". O aculhimento na "Casa Lar" deve ter caráter
pj'()\'isc\rio e e,cepcional c será destinado a crianças c adolescentes de ambos os
sexos. soh medida de prokçào, conforme estabelecido no An. 98 do Estatuto da
Criança e do Adolescenle. e que se encontram em situaçào de risco pessoal e
soci:.t!. cujas famílias ou responsável encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua funçào de cuidado e proteção.

Panígrafo úlJico:- Devcr-se-á garantir que grupos de crianças e
adolc~celllcs com \'ínculos de parentesco - irmàos. primos, sejam atendidos na
mesma unidade de Casa Lar.

fhtigo 4", Ü acolhimento sedt feito até que seja possível o rctumo
ti hlIllília de origem _.nuclear ou extcnS<l- ou coloeaçào em família substituta.

Artigo 5", O serviço de <lcolhimento na modalidade Casa Lar
dC\'l~rá ,-lIendcr até no máximo dez crianças e adolescentes. cxclusivallleme
pl'ü\enic~llles cio município de Guará.
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~I". Sl~raceito c:m caratcr provisório número de ,1colhidos
:lcun::l c-stabek'cido neste para da pernlanéncia na rnêsma

uieZi" de menores C(1m \ Incu!o,; de respeitada a di,;ponibilidade
l:<,'\rut\lLd da Casa 1,JL

,'\ ~u
>- - ,

qUl2 h~li,\ que
nrça!YidHana por 11;:

,;er implantadas outras unidades de Casa-Lar. desde
J neeessidade de expansão e disponibilidade

Pública Yhmicipal.

o ,ltcndimemo oferecido pela será
\'lunicipal dê slência Social podendo cclebmr

ê{lade II de,idJmente cadastradas junto
Social e no Conselho 1'vlunicipa! dos

e do Adolescemc
Panígrafo Ílnit'o:- organi/,ações sociais que se dispuserem a

ê,:eeuiar es1C e não tenhilm cadastro nos referidos conscl dcvcrilo
prmldé!lci,i- i()s irnediaLlmente,

1.\1"'

con

Artigo T. A equipe prolhsiomd Casa l,ar devern ser eomposta
as T~,l!licas o Serviço d" Acolhimento

Cri,mcCls c AdokseCnles c demais legislações

Artígo 8". despesas decorrentes (ksta Lei ocorrerão coma
orc3mcntária cspceii~ca da Secretaria \1unici de Assistência

asscgur"da a 'biJidade de com['nios que p"nnilam o tinanciamento
comp,nlilbado.

Artigo Ir.
as d'

e 1.::'64

Lsu Lei cntrar,l em vigor na (lata de sua publicação,
em eomrúrío. em especial as LeiS MUnicipais nOs

FIEII 20 i7.
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Registrada. publicada e arqlli\ ada na...,~,ee~ de Adllli~istraçào. data supra.

, rJ.! .' ,/'
CARLOS ALB~~R~I/EIRA DlJTRA

I Secretário de Administraçào
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