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o pREFElro oo uutttcípto oe sÃo FRANclsco Do coNDE, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe sâo conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faço saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

I Dispôe sobre a instituição da "Escola de Pais" no âmbito do município de

São Francisco do Conde, que funcionará junto às redes municipais de ensino e saúde,

por meio de convênio de cooperaÉo, com as seguintes metas:

| - orientar e apoiar Íamílias cujos filhos en@nbam-se em situaçâo de risco

pessoal por omissão ou abuso dos pais ou responsáveis;

ll - disponibilizar informações que envolvam matemidade, patemidade
responsável e o exercício da cidadania;

lll - facilitar o processo de autoconheciÍnento, auto exprêssâo e autovalorizaçâo;

lV - Íavorecer experências de formas altemativas de resolução de conflitos;

V - disponibilizar inbrma@esltreinamento que Íavoreçam o despertar de
aptidões e interesses na busca de atividades laborais;

Vl - encaminhar a população - alvo para cadastros oficiais de oportunidade de

trabalho, devendo o Poder Executivo firmar convênio e parcerias com os demais entes
federativos e/ou a iniciativa privada, pam a @nsecuÉo desses objetivos;

vll - oferecer oportunidades de trabalho protegido e/ou geração de renda por até
dois anos consecuüvos;

Vlll - promwer, por meio do sisêma de microcédito, o financiamento para fns
Íamiliar, visando eode promoçâo de atividades de autossustentabil

desenvolvirnento educacional e econômico das famílias.
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De í4 de Dezembro de 2021

"Dispõe sobre a instituição da "Escola de Pais" no Município de São

Francisco do Conde, e dá outras providências".
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§ío. A população - alvo serão os pais ou responsáveis por crianças e
adolescentes que respondem â processo por abandono, negligência, maus tratos e/ou
abuso que colocam seus filhos em situação de risco pessoal e/ou social, por estarem
eles póprios nessa situaÇáo.

a) Aqueles que respondem a pÍocesso pelos motivos deste paÉgafo poderão ter
o mesmo sobrestado, aguardando parecer técnico da 'Escola de Pais'.

§3". PodeÉ o direito a pafticipar do programa disposto no caput deste artigo
aquele que rescindir na conduta rcprovável do parágrab prirneirc e seÉ encaminhado
ao órgão responsável pam que responda judicialmente pela conduta, se br o caso.

I Para o detalhamento e implantação desta Lei nas escolas e nos hospitais,

as Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social poderâo solicitar

assessommento e participação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ao

qual competirá a análise e aprovação dos projetos.

I o Poder Executivo poderá firmar convênios com as organizações não

govemamentais voltadas à proteçáo da criança e do adolescente.

I Para consecução dos objetivos previstos nesta Lei, anualmente, a Lei

Oçamentária consignará dotaçâo específica para o regular funcionamento e custeio da

"Escola de Pais" e demais beneÍicios desta Lei.

I Esta Lei enha em ügor na data de sua publícação, revogadas as

dísposições em contrário.

São Francisco do Conde-BA, 14 de dezembro de 2021 .
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§?. A administraçáo Pública Municipal providenciaÉ o cadasbamento de
crianças e adolescentes que se encontram nas situações do paÉgrafo primeiro.


