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LEI Nº 114/09                                 de 16 de junho de 2009. 

 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 

GUARDA MIRIM MUNICIPAL DE 

SANTA BÁRBARA DO PARÁ E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará, no pleno uso de suas 

atribuições legais aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar a Guarda 

Mirim Municipal, diretamente vinculada a Secretaria Municipal de Assistên-

cia Social, a qual atenderá aos objetivos e propósitos formulados na Lei fede-

ral nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 – ECA - Estatuto da Criança e do Ado-

lescente. 

 

Art. 2º O projeto será desenvolvido através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, que estabelecerá a formação das diretrizes para viabilizar a 

implantação e plena execução das atividades da Guarda Mirim, podendo reali-

zar interface com as demais Secretarias Municipais, visando o apoiamento pa-

ra o planejamento, podendo celebrar convênios com órgãos federais, estaduais 

e municipais, com entidades congêneres, filantrópicas, empresas privadas, ob-

jetivando oferecer a entidade ora criada, melhor assistência, orientação e mei-

os de alcançar seus propósitos. 

 

Art. 3º Ao participante da Guarda Mirim poderá ser fornecido unifor-

me, alimentação, aula de cidadania e inclusão social, bem como atividades 

recreativas e culturais, e capacitação profissional, em jornada de 06 horas, pre-

ferencialmente nos fins de semana. 

 

Parágrafo único. A inclusão de Crianças e Adolescentes, conforme 

perfil poderá ser solicitado pelas Instancias Municipais de Garantia de Direito. 

 

Art. 4º Para o bom desenvolvimento dos seus objetivos a Guarda Mirim 

poderá receber projetos que contribuam para a formação integral dos seus par-

ticipantes, tendo como foco a família, o desenvolvimento de atividades sócio 

educativas e de protagonismo infanto juvenil. 

 

Art. 5º A Guarda Mirim Municipal terá como finalidades, dentre outras: 
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I - Promover ações de convivência familiar e comunitária de natureza 

educativa e preventiva conforme preconiza a LOAS e o ECA; 

II - Participar de campanhas que auxiliem na formação da consciência 

cidadã; 

III - Participar de maneira ativa nas atividades cívicas, sócio-culturais, 

esportivas, recreativas, de disciplina e demais eventos programados pelo Mu-

nicípio; 

IV – Desenvolver atividades extra curriculares dentro de suas limita-

ções, inclusive, em situações de emergência e/ou calamidade; 

V - Exercer outras atribuições e encargos, desde que compartilhado e 

autorizado pelos seus responsáveis técnicos relacionados a cada atividade. 

 

Art. 6º A Guarda Mirim será formada por crianças e adolescentes den-

tro da faixa etária de 08 a 16 anos, com matricula e freqüência regular nas es-

colas públicas, assim como as vinculadas ao PETI e demais programas da as-

sistência social, conforme o caso. 

 

 Parágrafo único. As crianças e adolescentes selecionadas participarão 

do projeto pelo período de 12 (doze) meses, devendo estar em sala de aula, ter 

bom comportamento, não repetir ano letivo, podendo ser prorrogado, condici-

onado ao bom rendimento escolar. 

  

Art. 7º As despesas decorrente da presente Lei, correrão à conta da se-

guinte classificação orçamentária 0508.243.0122.2.016 – FMAS, suplementa-

das, quando necessário. 

 

Art.8º A presente Lei será regulamentada através de ato do Chefe do 

Poder Executivo. 
 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Santa Bárbara do Pará, 16 de junho de 2009. 

 

 

 

 

CIRO SOUZA GÓES 

Prefeito Municipal 
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