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LEI Nº 0545/2019 

ALTERA REDAÇÃO DO CAPÍTULO I DO TÍTULO 

IV, ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 16, INCLUI O 

ARTIGO 16-A, E ALTERA A REDAÇÃO DO CAPUT 

DO ARTIGO 17, DA LEI MUNICIPAL 0249/2015 

QUE TRATA DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 VILMAR SIDINEI HORBACH, Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei, FAZ SABER que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 Art. 1º - Fica alterada a redação do ARTIGO 27 Lei Municipal nº 0508/2018, o qual 

passa a assim dispor: 

“DA CRIAÇÃO, NATUREZA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO” 

 Art. 2º – Fica alterada a redação do Artigo 16 da Lei Municipal nº 0249/2015, que passa 

a assim dispor: 

  “Art. 16. Os recursos do fundo serão destinados, após aprovação, pelo 

COMDICA, do plano de aplicação, prioritariamente, ao financiamento das seguintes ações 

governamentais e não-governamentais: 

  I – desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores 

relacionados à política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e 

do adolescente; 

  II – acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente órfão ou 

abandonado; 

  III – programas e projetos de pesquisa e de estudos, elaboração de 

diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de 

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

  IV – programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada 

dos órgãos da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, inclusive do 

Conselho Tutelar; 

  V – 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 



 

Avenida Três Passos, 271 – Centro – CEP: 98.918-000 – Boa Vista do Buricá – RS 
Fone: (55) 3538-1155 - https://boavistadoburica.rs.gov.br/site/ 

 

  VI – 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 – Inclui-se o Artigo 16-A na Lei Municipal nº 0249/2015, que passa a dispor: 

  “Art. 16-A. É vedada a utilização dos recursos do Fundo em despesas não 

identificadas diretamente com as suas finalidades, de acordo com os objetivos determinados na 

Lei da sua instituição, em especial nas seguintes situações: 

  I – aplicação dos valores sem a prévia deliberação do COMDICA; 

  II – manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar, bem como quaisquer 

outras despesas relacionadas aos seus serviços, exceto as destinadas para formação e 

qualificação dos seus integrantes; 

  III – manutenção e funcionamento do COMDICA; 

  IV – financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado 

e que disponham de fundo específico, nos termos da legislação pertinente. 

 Art. 4º - Fica alterada a redação do caput do Artigo 17 da Lei Municipal nº 0249/2015, 

que passa a assim dispor: 

  “Art. 17. O fundo será gerido pelo Prefeito Municipal, ao qual competirá:” 

 Art. 5º - Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal nº 

0249/2015. 

 Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor na 

data da sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA 

DO BURICÁ/RS, aos 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

        VILMAR SIDINEI HORBACH 

              Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

ALEXANDRE MARIO KISIEL 
Secretário da Administração 

 


