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                                         LEI Nº. 1.944 DE 05 DE MAIO DE 2020 

 

 

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 1.180 DE 2009 A QUAL DISPÕE 

SOBRE A POLÍTICA DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 

ESTABELECE A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO 

CONSELHO TUTELAR E DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

 ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso 

das atribuições a mim conferidas pela Lei Orgânica do Município, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1. º - O inciso II, do artigo 33º da Lei 1180 de 2009, passará a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 33” - Os recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência poderão ser utilizados ou aplicados de acordo com as 

reais demandas e priorizações do Município, deliberados em Assembleia pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, para: 

.... 

II - desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo determinado, não excedendo a 3 

(três) anos, da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;”  

 

Art. 2 º Fica acrescido ao artigo 33º, os incisos XIX e XX, conforme segue:  

“Art.” 33 - Os recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência poderão ser utilizados ou aplicados de acordo com as 

reais demandas e priorizações do Município, deliberados em Assembleia pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, para: 

.... 

XIX - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações 

de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e  

 

XX - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na mobilização 

social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

 

Art.3º.  Fica acrescido o parágrafo segundo ao artigo 33º: 

 

“Art. 33” Os recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência poderão ser utilizados ou aplicados de acordo com as 

reais demandas e priorizações do Município, deliberados em Assembleia pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, para: 
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... 

Parágrafo Primeiro: É vedado destinar recursos do Fundo para outras finalidades não previstas na presente Lei, sob pena 

de responsabilização criminal e administrativa, conforme legislação vigente. 

 

Parágrafo Segundo: O Conselho Municipal da Criança e Adolescente poderá afastar a vedação prevista no inciso V, do 

parágrafo único do artigo 16 da Resolução 137 de 21 de janeiro de 2010 do CONANDA, por meio de resolução própria, que 

estabeleça as formas e critérios de utilização dos recursos, desde que para uso exclusivo da política da infância e 

adolescência, observada a legislação de regência. 

 

Art. 4º Fica acrescido ao art. 45, o inciso IV: 

 

“Art. 45”. Os recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, incluídos os subsídios devidos aos Conselheiros, 

em conformidade com o disposto no artigo 134, parágrafo único, da Lei Federal Nº 8.069/90. 

... 

IV. “O financiamento de projetos pelos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente deve estar condicionado à 

previsão orçamentária e à disponibilidade financeira dos recursos.” 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 05 DE MAIO DE 2020. 

 

 

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal – 2017 a 2020 

 

 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças / Portaria nº. 02/2018 

 

 

 

 

 

 


