
 

LEI Nº 453, DE 29 DE MAIO DE 2001. 
 

CRIA O PROGRAMA CIDADÃO(Ã) VOLUNTÁRIO(A), 

PARA ASSISTIR A FAMÍLIA, A CRIANÇA, O 

ADOLESCENTE E AFINS. 

 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber que, em cumprimento ao disposto no art. 55, inciso IV, da Lei Orgânica do 

Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente  
 

LEI: 
 

Art. 1º. Para fins especiais de assistir a família, a criança, o adolescente e afins, é criado o 

Programa Cidadão Voluntário, não remunerado, sem vínculo de qualquer natureza trabalhista. 

Art. 2º. Os serviços prestados por voluntários, terão objetivos físicos, culturais, educacionais 

e científicos. 

Art. 3º. A família, a criança, o adolescente, receberão apoio e orientação para fortalecimento 

de sua integridade perante a si mesmo e a sociedade como um todo. 

Art. 4º. Os serviços prestados pelos voluntários, receberão apoio dos Poderes Executivo e 

Legislativo, sempre quando a eles recorrido. 

I – os serviços serão prestados nas dependências cedidas pelos citados neste artigo; 

II – os serviços serão prestados pelos voluntários, em parceria com os órgãos 

governamentais, estimulará a recuperação, o desenvolvimento das capacidades do indivíduo na 

sociedade, como ser humano e ser social; 

III – o número de voluntários será no mínimo de 07 (sete). 

Art. 5º. Compete ao Município cadastrar os candidatos ao voluntariado para a prestação de 

tais serviços, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social. 

Art. 6º. Farão parte integrante deste acompanhamento de cadastro e seleção, uma comissão 

de representantes de Entidades Municipais. 

Art. 7º. Na seleção do voluntário será considerado: 

I – o voluntário deve ser capaz de conhecer o ser humano e compreender suas necessidades; 

II – não ser preconceituoso; 

III – não se considerar superior ao assistido. 

Parágrafo Único. Isto será caracterizado através de uma ou mais entrevistas realizadas pelos 

representantes das Entidades Municipais, conforme citado no Art.6º. 

Art. 8º. O programa Cidadão Voluntário para assistir a família, a criança, o adolescente e 

afins, será coordenado pela Secretaria Municipal  de Saúde e Bem Estar Social. 

Art. 9º. Esta Lei será regulamentada pelo poder Executivo em 90 (noventa) dias. 

Art. 10º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS – em 29 de maio de 2001. 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 
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Maria do Carmo Webber Silveira Alba 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Séc. Mun. da Fazenda 

 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. de Educação 

 

 

 

José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. de Agricultura, Ind., Com., e Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 


