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LEI MUNICIPAL Nº 617, DE 03 DE ABRIL DE 2018 

 
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE 
GUAPIARA-SP. VISANDO O COMPARTILHAMENTO DE VAGAS PARA O ABRIGAMENTO DE 
MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO NA CASA TRANSITÓRIA MEDIANTE O REPASSE DE 
RECURSOS FINANCEIROS”. 
 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito do Município de Itaóca, Estado 
de São Paulo no uso de suas atribuições legais: 

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itaóca - aprovou e ele promulga 
e sanciona a seguinte LEI: 

 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convenio com o Município de Guapiara, visando o 
compartilhamento de vagas junto a CASA TRANSITÓRIA DE MENORES mantida pelo município de Guapiara, com a 
finalidade de abrigar temporariamente os menores em situação de risco, eventualmente retidas do convívio familiar por 
medida protetiva determinada judicialmente por intervenção do conselho tutelar local ou representante do Ministério 
Público Estadual; 
 
Art. 2º  - Para contribuir proporcionalmente com o custeio da manutenção da CASA TRANSITÓRIA DE MENORES 
sediada naquele município, em decorrência da permanente disponibilidade de vagas, o município de Itaóca, fica 
autorizado o repasse financeiro  do valor mensal de  R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), destinado a garantia das 
vagas,  independentemente da ocupação dessas vagas, acrescido do valor mensal de mais R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais), mensalmente   por cada  menor que venha a ser abrigado naquela instituição; 
 
Art. 3º– O convenio a ser celebrado vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, com a atualização monetária dos respectivos valores previstos no artigo anterior; 
 
Art. 4º - Os recursos decorrentes da execução desta lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
suplementada se necessário for.  
  
Art.5º-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as eventuais  disposições em contrário. 
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