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LEI MUNICIPAL N- 437Í20220 DE 22DE' AGOSTO D§' 2022'

"»tspÕE soBRE A TMPLEMExTaçÃo E

oRGANTzAÇÃo Do PRoGRAMA

PRoFUTURo No Âhasrro Do ExECUTrvo

MLrNrcrpAL E »Á ournas pRovr»ÊNclas,

O Prcfcito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, o senhor EDUARDO

SAMPAIO GOMES LEITE, Art. 66, Inciso IV e VI da Lei Orgânica do Município de

São Miguel do Guarná/P A, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:

CAPÍTULO I
NATUREZA, FTNALIDAI}E E MISSÃO

Art. 1" - Fica organizado, nos termos desta Lei, o Projeto ProFuturr:, l,inculaclo ao

Gabinetc do Prefeita.

Att. 2' - O projeto ProFuturo, tem por finalidade fomentar, articular, coordenar, aiinhar

e integrar as políticas públicas paÍa a infância, adolescôncia, juvenhrde e atendimcnto

para todos, por meio de ações de inclusão social, promoção de cidadania e disseminação

da cultura em todos os bairros do município e çomunidacles da zona rural de São Miguel

do Guamá-

CAPÍTULO II
DAS FUNÇÔE,S nÁSrCeS

Ar:t. 3o - São funções do Projeto ProFuturo, articular e coordenar a realização de

mutirões, com apoio irestrito dos órgãos e entidades envolvidas, os seguintes sewiços:

I - Desenvolvimento de ações de cidadania com expedição de documentação civil,

orientação jurídica e casamento comunitário;

il - Entrega de Kit Enxoval às gestantes;
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m - Atendirnento méclico, consultas de enfleimagem, atendimento odontológico e

oÍtalmológico, prescrição e fornecimento de ócu1os, prescrição e fornecimento de

medicamentos, Íbmecimento de vacinas, exames - testes rápidos e atendimento

psicológico, de acordo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de

Saúde, para todos os segmentos populacionais;

iV - Atividades de cuidado cort a pessoâ idosa;

V - Serviços de assistência social: CadÚnico, CRAS e CREAS;

VI - Serviços de Estétiça: corte de cabelo, dcsign de sobrancelha e maquiagem;

VII - Desenvolvimento de ações de cultura com apresentações musicais e Movimenta

Guamá;

Vm - Desenvolvimento de ações de lazer com brinquedotecas, apresentações de

humor e brincadeiras, bem como a rua de lazer;

IX - Capacitação proflssional com oferecimento de cursos livre;

X - Desenvolvimento de ações de educação com as oficinas de leitura, apresentações

da cutrtura regional e oficina de libras.

XI - Entrega de cadcira de rodas, muletas andador e/ou outros kits e materiais

destinados a locomoção de acamados ou detrilitados.

CAPíTULO III
DAS RECEITAS E DO PÀTRIMÔNIO

Art. 4'- Constituem receitas do Projeto ProFuturo:

I - Dotações orçamentárias consigna<las no orçamento Fiscal e de Segru:idade

Social;

II - Recursos garantidos nos orçamentos dos órgãos e entidades do Poder Erecutivo

Municipal, destinaclos à execução de ações do Projeto;

ilI - Recursos provenientes de acordos, convênios e outros instrumentos jurídicos que

o Município realizar com entidades nacionais e intcmacionais, pirblicas ou privadas,

destinados às ações voltadas à finalidade do Projeto.
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Parágrafo irnico. Os recurscs dos órgãos e entidadcs não serão destacados ao ProFuturo,

mas serào utilizados pelos próprios órgãos titulares dos recursos para cobertura das

despesas com ações que serão coordenadas pelo Projeto.

Art. 5u - Constituem o patrirnônio do Projeto ProFuturo:

I - Doações, lcgados e auxílios recebirlos de pessoa fisica on jurídica, nacional,

estrangeira ou i ntcrnacir:nal ;

[I - Os bens móveis, imóveis, cliretos, livres de ônus, que lhe forem transferidos ern

çariúer definitivo por pessoas naturais ou jurídicas, privadas ou públicas, nacionais ou

estrangeiras,

Parágrafo único. Os bens e direitos do Projeto serão utilizados e aplicados

exclusivamente na consecução de seus objetilos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSTÇÕES FII'IAIS E TRANSITORIAS

Ar1. 6" - Ficam criados, na estrutura de cargos do Poder Executivo do Município

instituída pela Lei Municipal no 255, de 30 de outubro de 2a13,2 (dois) cargos de

Diretor, Padrão SMG-CC-DRT, Vencimento Pacirão 09, c 2 (dois) cargo de Chefe dc

Dcpartamento, Padrão SMG-CC-CPD, Padrão 06 destinados, exclusivamente, para

suprir as necessidades do Programa.

Art. 8o - O Chefe do Poder Executivo poderá baixar atos complementares visando a

regulamcntação de dispositivos constantes nesta Lei.

Art. 9" - Esta Lci entra em vigor na data de sua ptúlicação.

Guhinete clo Prefeito Municipcl de São Miguel tlo Guama, Estado do Para, em 22 de

crgosto de 2022.

EI) SAMPAIO GOMES LEITE
Prefeito Municipal de São Miguel do Guamá
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