
LEI MUNICIPAL Nº594/2014 

De 27 de agosto de 2014 

 

 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal n. 245/2003 e dá 

outras providências. 

 

JOÃO MARIA ROQUE, Prefeito de Entre Rios, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a legislação vigente, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Vereadores votou, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º. O art. 12 da Lei Municipal n. 245/2003 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 12º O Conselho Municipal dos Direitos das 

Crianças e do adolescente – CMDCA -  será composto a partir da data de 

entrada em vigor desta lei dos seguintes membros:  

 

Representantes Governamentais:  

 

I - Representante da Secretaria Municipal de 

Administração (dois componentes titular e suplente)  

II – Representante da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Comunitário (dois componentes titular e suplente)  

III – Representante da Secretaria Municipal de 

Educação            (dois componentes titular e suplente)  

IV- Representante da Secretaria Municipal de 

Agricultura e do desenvolvimento Econômico  ( dois componentes titular e 

suplente)  



V- Representante da Secretaria Municipal de Saúde 

(dois componentes titular e suplente)  

 

Representantes Não Governamentais:  

 

I – Representante da APP PIO XII (dois componentes 

titular e suplente)  

II – Representante da APP Santa Lucia (dois 

componentes titular e suplente)  

III – Representante da Igreja Católica (dois 

componentes titular e suplente)  

IV- Representante da Assembléia de Deus (dois 

componentes)  

V – Representantes da Associação Comunitária e 

Cultural de Entre Rios (dois componentes titular e suplente)  

 

Art. 2º O chefe do Executivo, através de Decreto 

Municipal, regulamentará entre outras disposições, forma para escolha do 

presidente, vice presidente e secretário municipal de Direito da Criança e do 

Adolescente do município de Entre Rios; Período da gestão; disciplinando 

ainda quanto a forma dos serviços prestados por todos os 

componentes/representantes.    

 

Art. 3º A presente Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o art. 12 

da lei municipal 245/2003, mantendo-se os demais da referida lei incólume.   

 

Entre Rios – 27 de agosto de 2014.  

 
João Maria Roque  

    Prefeito municipal 

 


