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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Gabinete do Prefeito



DECRETO  nº 218, DE 19  DE MAIO DE 2020. 

Institui a  Comissão	Municipal de Prevenção e Erradicação  do Trabalho Infantil.

    
   O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 13, I, IV da Lei Orgânica municipal e, considerando:
   
   A Lei Federal n° 13.257 / 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a 1ª Infância; e,

   As orientações técnicas de gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no  Sistema único de Assistência Social - SUAS, emitidas pelo Ministério de Desenvolvimento Social.
   
   R E S O L V E:


   Art. 1º  Fica instituída a Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, de caráter propositivo e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

   Art. 2º  A Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil tem por finalidade contribuir para implementar as ações abaixo elencadas, entre outras correlatas:

    I – contribuir nos processo de identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil;
   II – propor ações e e estratégias para tentar solucionar o problema;
   III - articular –se com diversos setores da sociedade, visando mobilizar e conscientizar sobre a importância da prevenção e combate ao trabalho infantil;
   IV – mapear, conhecer, e acompanhar, no que couber, os serviços sóciosassistenciais e as ações das diversas políticas públicas que tenham foco na prevenção e erradicação do trabalho infantil;
  V – encaminhar aos setores competentes proposições, denúncias e reclamações junto aos órgãos competentes; e,
  VI – contribuir com os Conselhos de Assistência Social e e dos Direitos da Criança e do Adolescente na eleboração de diretrizes sobre o enfrentamento ao trabalho infantil.



   Art. 3º  O Comitê Municipal de  Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, será composto pelos representantes dos órgãos abaixo elencados:

   I – um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
   II - um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos; e,
   III – um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
   
   Art. 4º  A Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil tem por finalidade contribuir para implementar as ações abaixo elencadas, entre outras correlatas:

    I – contribuir nos processo de identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil;
   II – propor ações e  estratégias para tentar solucionar o problema junto aos órgão competentes;
   III - articular –se com diversos setores da sociedade, visando mobilizar e conscientizar sobre a importância da prevenção e combate ao trabalho infantil;
   IV – mapear, conhecer e acompanhar, no que couber, os serviços sóciosassistenciais e as ações das diversas políticas públicas que tenham foco na prevenção e erradicação do trabalho infantil;
  V – encaminhar aos setores competentes proposições, denúncias e reclamações junto aos órgãos competentes; e,
  VI – contribuir com os Conselhos de Assistência Social  e dos Direitos da Criança e do Adolescente na eleboração de diretrizes sobre o enfrentamento ao trabalho infantil.

    Art. 5°As representações de que trata o artigo anterior deverão ser indicadas por titulares de cada Secretaria.

    Art. 6º  A nomeação dos membros da Comissão  de que trata este instrumento ocorrerá por Portaria do Prefeito Municipal, após as respectivas indicações.
    Art. 7º   A Comissão deverá reunir- se bimestralmente para deliberar e traçar metas, de forma extraordinária, quando necessário, mediante convocação do seu Presidente.
   Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

                                 Cabaceiras, 19  de maio de 2020; 184 anos de emancipação política.

Publique - se  e  cumpra-se.


TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional


