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DECRETO/PMEC/GAB NO 049, DE Oó DE DEZEMBRODÉ.2022.

PUBLI

Regulamenta o funcionamento da comissão

inteÍsetorial destinada a elaborar o plano municipal de

atendimento socioeducativo, e dá outras providências.

Â PRÉFEITÂ iliUN'CiPÂL DE ELDORÂDO DO CÂRÂJÁS, ESTÂDO DO PÂRÁ, EXMÂ STA

IARA BRAGA MIRANDA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Orgânica

Municipal;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal no.12.594/12 e a Resolução no.O7/2021 do

Conselho Municipal de Direitos da CrÍança e do Adolescente que criou a Comissão

lntersetorial destinada a elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Art. 10 Ficam os servidores municipais indicados nos artigos 20 e 30 da Resolução no.

07/2021 do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) incumbidos de

participar das reuniões previstas no artigo 3o, § 2o da citada norma, salvo absoluta

impossibilidade de comparecimento, que deverá ser justificada ao Coordenador da

respectiva Comissão, no prazo de 2 (dois) dias até a próxima reunião.

Art. 20 Os servidores municipais que tiverem de participar das reuniões previstas no

artigo 30, § 20 da Resolu çáo no. 07 /2021 do CMDCA deverão cientiÍicar seus superiores

hierárquicos de tal necessidade, arquivando cópia da ata de reunião em pasta própria,

apenas para Íins de comprovação de comparecimento ao ato.

Art. 30 Fica estabelecido que a equipe de apoio para auxiliar na realização das reuniões

da Comissão e secretariar os trabalhos, expedindo ofícios e elaborando os documentos

necessários, será a mesma encarregada de auxiliar nos trabalhos do CMDCA, desde

que as reuniões cie rrabaiho não sejam reaiizacias em horários e ciatas coincicjenres.
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Parágrafo único. A participação na Comissão lntersetorial destinada a elaborar o Plano

Municipal de Atendimento Socíoeducativo não será de forma alguma remunerada.

Art. 4o Fica autorizado o uso da sala de reuniões da Secretaria Municipal de

Assistência Social para a realização das reuniões da Comissão de que trata a

Resolução no. O7 /2021 do CMDCA.

Art.50 Este Decreto entra em viqor na data da sua publicaÇão

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Eldorado do Carajás/PA,06 de dezembro de2O22.

lara Braga randa
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