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fl 	 LEA MUNICIPAL No  373J)E 24 DL FEVEREIRO DE 200 
"Institui a Creche Municipal Lee dos 
Pequeninos e, cM out ras providéncias ". 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE MO BRANCO, Estado de Mato Grosso no 
uso de suas atribuiçôes legais, faz saber que a Cämara Municipal aprovon e ele, sanciona 
a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Fica instituida a Creche Municipal La, dos Pequeninos, 
vinculada diretarnente a Secretaria Municipal de Educaçâo, Culmra, Desporto e Lazer, de 
nathreza conthbil, desada a atender a demanda dos seivicos püblicos municipas 

Aj 	. 	 .. 
. 	 estabelecidos 1103 artigos 60 e 7° da Consüuñçâo Federal. 

A. Paragrafo Iiuico - A Creche Municipal de Rio Branco/MT, Lar dos 
C 	•. Pequeninos, terá como atribuiçOes bãsicas: 
C 	- 	 . I - Assegurar o atendimento as crianças de 0 a 06 anos oriundas de Familias 

vulnerabilizadas pela exclusâo oupela siuiação de tiscos pessoal e social; 
- 

H 	Garan& atendimento integral propiciando o desenvolmento psicosocial e 
- sua inserção gradativa no 	Sistema Educacional, 	diminuindo 	o Indice de 

mortalidade infantil e desnutriçäo, fortalecendo laço s faniiliares; 
III - Capacitacão, Discussäo, Reciclagem e Debates no sentido de aperfeicoar Os 

• •.t atores responsáveis pala execüção das atividades. 
IV - Serviços.eatividades a serern desenvolvidas pela instituiçAo: 

T 
. 

a) AlimentaçAo: 	cardápio 	adequado 	corn 	a 	realidade 	cultural 	alirnentar 	do 
rnunicipio; 

• b) Apoioa SatSde: medico, dentista, psicólogo eAssistente Social; . 

c) Eduèacäo: Iinplantaçâo da proposta psicopedagógica pot faixa etéria corn 
H • 	

atividades lücidas, oficinas pedagógicas. lazer orientado, atividades da vida diája, 
atividade culturais e recreativas. 

Artigo 2° - Fica ci -iado o cargo de Coordenadora da Creche Municipal de 
Rio Branco-MT, List dos Pequeninos, para comandar as açOes da unidade criada. 

Parágrafo Unico - A Coordenadora da Creche Municipal Lar dos 
Pequeninos, terá as seguintes alribuiçdes: 

I - Admninisirar a instituiçao em suas atividades e atribuiçöes em nivel gerencial de 
- 	 acompanhamnento e supervisao; 

Av: Cerejeiras NO 90- Fone (Oxx)65 257-1197 1390 - No Branco - MT 
Prefeitura Municipal email pmrjobrancocThamm.oro.br  

	

Homepage 	- 	Prn!i2Ianco.am&tgk 

-S 



we 

pm 

II - Encaminhar a Secretaria de Educaçao, Cultura, Desporto e Lazer, as 
solicitaçOes de materiais e equipamentos necessãrios ao füncionarnento da 
Stituição; 
III - Fornecer a Secretaria Municipal de Administraçäo as thforniaçöes básicas 
para a elaboraçao de foiha de pagamento; 
IV - Responsabilizar pelas atividades da unidade; 
V - Atender ao Departan].ento de Assisténcia Social informando nümeros de meta, 
reiatôrio de atendiinento e Piano Pedagogico, enire outras informaçOes solicitadas 
pelo ministério de Assistente Social; 
VT - Estar sempre a disposiçao da PROSOL pan quaisquer informaçOes e 
fiscalizaçôes; 
VII— Executar outras tarefas correlatas. 

Artigo 30 - A Creche Municipal de Rio Branco-MT, Lar dos Pequeninos, 
send mantida corn recursos provenientes de repasses voiuntários da Uniâo, do Estado, do 
Munieipio e de Entidades do Setor Privado. 

Artigo 4° - A Creche Municipal de Rio Branco-MT, Lar dos Pequeninos, 
de que trata esta Lei, terá vigéncia ilimitada. 

Artigo 50 - Fica o Poder Executivo Municipal autozizado a contratar as 
servidores necessários indispensáveis pan atender a demanda dos serviços püblicos 
municipais voitados a unidade, conforme anexo I desta Lei. 

§ 10 - Os contratos temporários teräo vigéncia de 12(doze) meses, permitida a 
prorrogaçAo em casos irrelevantes e devidamente justificados em, no máximo 12(doze) 
meses; 

§ 21  - Durante o prazo a que se refere o parágrafo anterior, a Prefeiwra Municipal 
deverá promover a realizaçao de Coneurso Páblico visando cornpor o quadro funcional 
pennanente de servidores defmidos.no anexo I desta Lei. 

Artigo 6° - As despesas decorrentes da execuçào desta Lei correräo a conta 
das respectivas dotaçoes orçanientárias constantes no Orçamento Programa do Municipio 
para o corrente exerciclo, na Secretaria Municipal de Educaçào, Culthra Desporto e 
.Lazer, suplementadas se necessário, na forma da legis!ação especifica vigente. 

Artigo 7° - Pica a Poder Executivo Municipal, autorizado a incoiporar a 
palrimönio da Creche Lar dos Pequeninos, estabelecida no bairro Fidelândia, a Rua 
Minas Gerais, na sede deste Municfpio, Entidade Filantrópica, presidida pot Cleide Pires 
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dos Santos, cumpridas as demais exigéncias e forinalidades legails pertinentes em vigor, 
que consolidarâo, conforme o anexo II desta Lei. 

Parágrafo Unico - A incoiporaçAo de que trata o copy: deste artigo abrange 
os bens móvéis da Creche Lar dos Pequeninos, conforme termo de transferéncia de hens 
a ser editado pela entidade mantedora da mencionada creche, corn flilero nesta Lei e, 

S 	 devidamente regisirado no Cartório conipetente. 

Artigo 80 - Pica o Poder Executivo Municipal, coiisumado a incorporacAo 
7-' 	do pathmônio de que trata o ailigo precedente a sea parágrafo imico. 

Artigo 9° - Consumada a incorporaçAo dos hens móveis i -elacionados de clue 
trata esta Lei, confomie a ethçao de documentos hábeis mencionados no paragrafo ünico 
do artigo 8° desta Lei, os mesmos serâo inscritos no Registro de Patrimônio do Municipio 

-' 	e, constarào das respectivas peças contábeis, de conihecitnento pflblico. 

7 	 Aitigo 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua pablicaçao, revogadas as 
7 	disposiçOes em conlrário. 

Gabinete do Prefeito, Edificio Sede do Poder Executivo, em Rio Branco - 
MT, 24 de fevereiro de 2005. 

PREFETTO M ICIPAL 

Av; Cerejeiras NO 90 - Fone (Oxx)65 257-1197 - 1390- Rio Branco - MT 
Pr&Itura Municipal email pmriobtanco@)amm.cror 

Homepage - wnw.pmriqbrar1co.an)fn.or.br  


