
LEI MUNICIPAL Nº 220/2005. 
 

“Autoriza o Município de Santa Salete a 
integrar o consórcio regional de direitos da 
criança e adolescente do Noroeste Paulista – 
CORECA e dá outras providências”; 

 
     OSVALDENIR RIZZATO, Prefeito 
Municipal de Santa Salete, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas; Faz saber que a Câmara Municipal de Santa Salete, 
Estado de São Paulo, etc, 

DECRETA: 
  
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a integrar, em nome do Município de Santa Salete, o Consórcio 
Regional de Direitos da Criança e do Adolescente do Noroeste Paulista – 
CORECA, com a finalidade garantir a defesa, pesquisa e prestação dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana assegurados à criança e ao 
adolescente, estabelecidos pela Lei nº 8.069/90, de 13 de julho de 1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social; integrando a 
responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
em à vida, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 
convivência familiar e comunitária no sistema micro-regional, zelando pelo 
município constitucional da participação popular dentro da área de jurisdição 
dos municípios consorciados, para consecução das seguintes finalidades: 
 I - Uniformizar a legislação municipal regional referente à defesa, pesquisa e 
atendimento dos direitos das crianças e adolescentes oferecendo subsídios 
para sua elaboração e prestando assistência técnica e administrativa aos 
municípios consorciados, assegurando a participação das comunidades 
envolvidas no processo decisório; 



 II – Implantar e desenvolver ações e serviços de formação, capacitação e 
atualização dos profissionais e demais atores relacionados ao atendimento, 
pesquisa e defesa dos direitos da criança e do adolescente, sugerindo critérios  
para elaboração e desenvolvimento de programas de capacitação de recursos 
humanos compatível com a abrangência micro-regional; 
 
III – Implantar e manter serviços de Casas de Abrigo para atendimento de 
crianças em situação de risco conforme as disposições do Estatuto da Criança 
e do Adolescente dentro dos limites territoriais dos municípios consorciados. 
 
  Art. 2º - O consórcio somente será constituído de 
Municípios regulamente autorizados pelas Câmaras Municipais. 
 Art. 3º - Para atender as despesas decorrentes da 
presente Lei, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial 
no valor de 0,2%(zero virgula dois por cento) do orçamento anual das 
receitas correntes próprias, na classificação abaixo, devendo ser consignadas 
nos orçamentos futuros, dotações próprias para a mesma finalidade: 
 
02.03 – Assistência Social 
08.243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 
08.243.0082 – Fundo Municipal para Infância e Adolescência 
08.243.0082.2030.0000 – Repasse ao Consórcio Regional de Direitos da 
Criança e do Adolescente do Noroeste Paulista – CORECA. 
3.3.90.30.01 – Transferência a Instituições Multigovernamentais Nacionais. 
 
 Parágrafo Único – O recurso necessário à 
consecução do crédito autorizado para o exercício vigente, será coberto 
através de anulação de dotação orçamentária, por Decreto do Executivo 
Municipal. 
 
 Art. 4º - Fica criado o Programa de Repasse ao 
Consórcio Regional de Direitos da Criança e do Adolescente do Noroeste 
Paulista – CORECA ao anexo I da Lei Municipal nº 148/2001, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual vigente a saber, com o objetivo de manter serviços 



de Casas de Abrigo para atendimento de crianças em situação de risco 
conforme as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
 Parágrafo Único – O programa de que trata este 
artigo, fica incluso ao Anexo II da Lei 198, de 11 de junho de 2004, que 
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2005. 
 
  Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 Prefeitura Municipal de Santa Salete, sp,  10  de  
junho de 2005. 
 

OSVALDENIR RIZZATO 
Prefeito Municipal 

 
 

Publicada e Registrada na Seção de Comunicações Administrativas, na data 
supra. 


