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TERRA DAMANGA 

AUTOGRAFO N.° 4025/2019 	Lein.' 
C PROJETO DE LEI N.° 048/2019 do Executivo: 

'INSTITUX 0 SERVIçO DE ACOLHIMENTO 
PARA POPULAçAO ADULTA E FAMILIAS -. 
CASA DE PASSAGEM - E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS" 

A CAMARA MEJMCIPAL DE JARDINOPOLIS APROVOU A SEGUTNTE LEI 

Artigo 10  Fica instituido no rnunicipio de Jardrnopohs o Serviço de 
Acoihunento para PopulaçAo Adulta e Famihas - CASA DE PASSAGEM - que tern pot 
objetivo, dentro da politica da assisténcia social do rnimicfpio oferecer serviço de acothi1nento 
imediato, emergencial e temporano para familias ou pessoas, em situaçAo de rua/transito e/ou 
situaflo de nsco, corn vinculos famihares rompidos ou fragilizados 

Artigo 2° A concessAo do subsidio financeiro a Orgarnzaçao da Sociedade Civil 
fica condicionada a Lei Federal no 13.019/2014 e suas alteraçOes, mediante Termo de 
ColaboraçAo. 

AEtigo 3°. A CASA DE PASSAGEM prestará o atendimento previsto no artigo 
1°' desta Lei, seguindo os seguintes objetivos: 

• Oferecer serviço de acolbimento irnediato, ernergencial e ternporãrio; 

• Garantir a dignidade no atendimento a populaçAo usuaria do serviço, 
• Efetivar os encarninhamentos necessarios e rnanter articulaçAo corn os demais se 	s 
da Rede Socioassistencial, das dernais Politicas Pdblicas e dos órgAos de defe a e 
direitos; 
• Acoiher e garantir proteçao integral; 	 :. 

• Contribuir para a prevençAo do agravamento de situaçôes de negligéncia, violéncia e 
ruptura de vInculos; 
• Reestabelecer vinculos familiares e/ou sociais; 

• Possibilitar a convivéncia cornunitária; 
• Promover acesso a rede Socioassistencial, aos dernais Orgãos do Sisterna de Garantia 
de Direitos e as dernais polIticas püblicas setoriais; 

• Favorecer o surgirnento e o desenvolvimento de aptidOes, capacidades c oportunidades 
para que os individuos façam escolhas corn autonomia; 	 - 
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Artigo 4°. 0 encaminhamento será condicionado an estudo e avaliação social 
realizado pela equipe teenica do CREAS - Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia 
Social, mediante critérios pré-estabelecidos. A CASA BE PASSAGEM trabalhara na 
perspectiva de atender a demanda especifica, verificando a situaçAo apresentada e assim 
realizar os devidos encaminhamentos. - 

Parigrafo ünico. Todos os acoihimentos serâo autorizados pelo Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social. 

Artigo 5°. Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social a elaboraçAo do 
Regimento Interno da CASA BE PASSAGEM, a ser homologado através de Decreto do 
Prefeito Municipal. 

§ 1 0  A Secretaria Municipal de Assistência Social se encarregará de organizar os 
processos de eoncessäo do subsitho fmanceiro para a OrganizaçAo da Sociedade Civil, de 
assegurar anualmente os recursos orçamentanos e fmanceiros para esta finalidade e de fazer o 
acompanharnento, mediante o Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social. 

§2° 0 Subsidio Financeiro de que se trata csta Lei dcverá ser utilizado com a 
operacionaiizacAo do programa, conforme consta no Plano de Traballio/Reginiento Intemo. 

- Artigo 6°. A CASA BE PASSAGEM devera fiincionar de acordo corn o Piano 
de Trabaiho e regimento interno a ser aprovado. 

Artigo 71. As despesas pan a execuçAo da presente Lei correrAo por conta de 
dotaçoes orçamentanas constantes da Lei Orçamentaria Anual, para execução no exercicio de 
2019, encontrando-se o programa inserido dentre aqueles pertrncntes a assisténcia social, no 
Plano Plurianual de AçOes e Investimentos do Governo -= PPA e na Lei de Diretrizes 
Orçarnentárias - LDO. 

Artigo 81. Esta Lei entra ern vigor na data da sun pubiicaçAo, revogadas as -: 
disposiçOes em contrário. 

JardinOpolis, 23 de julho de 	 dAffi -glules 
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