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LEI Nº 2204/2022, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 

ALTERA A LEI Nº 1409/2011 CUJA EMENTA 
SEGUE COM A SEGUINTE REDAÇÃO 
"CRIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - 
POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" PARA 
TRATAR SOBRE A INDICAÇÃO E O MANDATO 
DOS MEMBROS GOVERNAMENTAIS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO, Estado de Santa 

Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 

aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - A Lei nº 1.409, de 04 de outubro de 2011, que estabelece a 

política municipal dos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar no 

Município de Capivari de Baixo, passa a vigorar acrescida do art. 6º-D, nos 

seguintes termos: 

 

Art. 6º- D - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA poderá chancelar projetos mediante edital específico. 

 

§ 1º A chancela deve ser entendida como a autorização para captação de 
recursos ao Fundo Municipal para a Infância e a Adolescente – FIA, destinados 
a projetos aprovados pelo CMDCA. 

§ 2º O CMDCA lançará anualmente, sempre que necessário edital para as 
instituições apresentarem projetos que possam ser financiados com recursos de 
captação de pessoas jurídicas e físicas autorizadas legalmente á doação por 
incentivo fiscal. 

§ 3º Dos projetos aprovados, o CMDCA emitirá autorização, por meio de 
Resolução, para as instituições captarem recursos aos seus projetos, que 
deverão ser depositados na conta do FIA. 

§ 4º O CMDCA deve fixar percentual de retenção dos recursos captados, em 
cada chancela, de no mínimo 20% (vinte por cento) ao FIA. 
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§ 5º O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos 
recursos não deverá ser superior a 2 (dois) anos. 

§ 6º Decorrido o tempo estabelecido no parágrafo anterior, havendo interesse da 
instituição proponente, o projeto poderá ser submetido a um novo processo de 
chancela.  

§ 7º A chancela do projeto não obriga seu financiamento pelo FIA, caso não 
tenha sido captado valor suficiente, salvo se adequado a este, pela instituição 
proponente, em prazo concedido pelo CMDCA, que aprovando, deverá expedir 
nova autorização. 

§ 8º No caso dos recursos captados serem superiores ao autorizado, a diferença 
comporá os recursos próprios do FIA e serão utilizados nas demandas previstas 
no plano de aplicação do CMDCA. 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Capivari de Baixo (SC), 06 de dezembro de 2022. 

 
 

Vicente Corrêa Costa 
Prefeito Municipal 
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