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LEI N.02 43/97

Tocarvrfeaotuturp

"Altera dispositivos da Lei n.°  182/92, de 29

de    maio    de    1992,    que   regulamenta    a

participagao  popular  nas  ac6es  sociais  de
protegao, defesa e atendimento dos direitos
da crianga e do adolescente. "
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A PREFEITA   MUNICIPAL DE CONCEICAO
DO JACufpE, Estado da Bahia, no uso de uma de suas atribuig6es legais,

Faco  saber que a Camara Municipal aprovou e eu  sanciono  a seguinte Emenda a Lei
n.0  182/92, de 29 de maio de  1992:

Art.   |°  -   0 art. 2°, da Lei n.0  182/92, de 29 de maio de
1992, passa a vigorar com a seguinte redagao:

"Art.    2°    -    Para    cumprimento    e    execucao    dessas

finalidades, 6 criado o Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente -
CMDCA, composto dos seguintes membros:

I - Orgaos govemamentais:

a)  Urn representante da Secretaria de Educagao do Municipio
b) Urn  representante  da  Secretaria  de  Satide  e  Assist6ncia  Social  do

Municipio
c) Urn representante do Gabinete do Prefeito
d) Urn representante da Camara de Vereadores
e)  Urn representante da Secretaria de Seguranca Ptiblica do Estado
f)  Urn representante da Secretaria de Finangas do Municipio

11 - Orgaos nao govemamentais:

a)  Dois representantes eclesiais do Municipio
b) Dois representantes escolhidos na classe estudantil, maiores de idade
c)  Urn representante de profissionais atuantes na area de criangas e/ou

adolescentes."
..,

Art. 20   -   Fica alterado  o prazo do artigo terceiro e do
seu paragrafo rinico para 02(dois) anos, passando a vigorar com a seguinte redagao:

"Art.  3°  -  Os  membros  da  sociedade  civil  deverao  ser

indicados  por  periodos  de  02(dois)  anos,  permitida  a  recondugao  e  admitida  sua
substituigao  por  ato ,expresso  dos  representantes  indicados,  tamb6m  os  respectivos
suplentes.
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Paragrafo dnico  - A escolha dos membros  da  sociedade
civil se fara mediante reuniao,  a cada periodo  de 02(dois) anos,  sob a fiscalizacao  do
Conselho   Tutelar,   em   foro   apropriado   e   especifico   para   a   indicagao   de   seus
representantes  junto  ao CMDCA."

Art. 30  -  Fica revogado o artigo decimo quarto (art.14).

Art.  4°  -    Altera  a  redacao  do  paragrafo  terceiro  do
artigo dezesseis(art.16, § 3°), que passa a ser a seguinte:

"AI.16  ...

§  3°  -  0  Presidente  do  CrocA  presidira  o  Conselho
Curador."

Art. S°  -    Esta emenda a Lei n.°  182/92,  de 29 de maio
de  1992, entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se todas as disposic6es
em contrario.

ConceigaodoJacuipe,   08     de  Setembro   de 1997.

ffro`shi#Lrfu_,
Prefeita Municipal
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PROJETO   DE  EMENDA  A  LEIN..182/92 DE 29 DE  MAIO DE  1992

A}giv,
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"Altera di8poBitivo8 da Lei n.a 182/92, de 29

de   malo   de   1992,   que   regulamenfa   a
participapfro  popular  nag  apooB  8o¢iaiB  de
proteqao, defe8a e atendimeDto dog direito8
da crianqa e do ndolesoonto. "

.,
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A PREFEITA   MUNICIPAL  DE  CONCEI¢AO
DO JACuipE , Estndo da Bahia, no uso de uma de 8uas afribui96e8 legais,

Fapo salDer que a Camera Municipal  aprovou e eu Banciono  a seguinte Emenda a Lei
n.a  182/92, de 29 de maio de  1992:

iE

Art.    I.    -  Fica  alterndo  o  artigo  8egundo,  da Irei  n.°
182/92, de 29 de maio de 1992, passa a vigorar com a 8eguinte redapto:

"Art.    2°    -    Para   cumprimento    e    execu9fro    de8sa8

finalidades, 6 criado o Conselho Municipal dos Direito8 da Crianqa e do AdoleE!cente -
CMDCA, compo8to dos seguintes membros:

I - 6rgfro8 governanentai8:

a)  Urn representante da Secretaria de Educapfro do Muniolpio
b) Urn  repre8entante  da Secretaria  de  Satde  e  Asri8tchcia  Soo3al  do    .

Municipio
c)  Urn representante do Gal)inete do Prefeito
d) Urn representante da Camara de Vereadores
e)  Urn representante da Secretaria de Seguranqa Ptlblica do EBtado
I)  Urn repre8entante da Secretaria de Finan¢as do Municlpio

11 -6rgaos nfro govemamentai8:

'      a)  Dois representantes ecle8ial8 do Munic(pio

b) Dois  representantes   escolhidos   na  clas8e   e8tudantil,  maiore8   de
idade

c)  Urn representante de profi88ionai8 atuante8 na drea de chan9as e/ou
adolescentes."

d) Urn representante de `entidade8, devidaniente reri8trada, com efetivo
exerclcio na area de atendiment6 ao menor.

Art. 2.  -   Fica alterndo  o prazo do artigo terceiro e do
8eu paragrafo tlnico para 02(dois) anos, pas8ando a vigorar com a 8eguinte redapto:

"Art.  3°  -  08  membros  da  sociedade  civil  deverfro  8er

indicndos  por  periodos  de  02(dois)  ano8,  pemitida  a  recondu€ao  e  ndmiti{:la  Sun
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indicedos,  tarnb6m  os  respectivos

I'ardyafo  tiriico  -A  es'colha dos  membros  da 8ociedade
civ"  se  fora  metliante  reiini#o,  a  cadn periodo  de  02(dois) anos,  sob  a fiscalizapao  do
Conselho   Tutelar,   em   foro   apropriado   e   especiflco   para    a   indicapao   de    seu8
representantes  junto   ao  CMDCA  -Conselho  M`inicipal  dos Direitos  da Crian9a e  do
Adolescente ."

E

Art. 3®  -   Fica revogado o artigo decimo quarto (art..14.).

Art.  4.  -     Altera  a  reda9ao  do  paragrafo  terceiro  do
atigodezesseis(art.16,§3°),quepassaaseraseguinte:

"Art.16  ..I

curndor.9                                       §  30  -°  Presjdente  do  CMDCA  presidira  o  con8eiho

Art.  5°  -     Esta emenda a Lei  n.a  182/92,  de  29  de  malo
de1992,entraemvigormdatadesiiap`iblica9ao,revogando-setodasasdispo8i96e8
em contr.alio.

Concei9ao do Jacuipe, 01  de ago8to de  I 997.

€Qfroi#Lorfuarfu
PrefeitaMunji`ipal
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