PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Estado de São Paulo
Gabinete
Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro
Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000
Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br

DECRETO Nº 1.966 DE 25 DE AGOSTO DE 2022.

VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade R. G.
n° 45.191.331-0SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 376.475.338-27, residente e domiciliado no
Município de Miracatu, Estado de São Paulo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado a criação nas escolas da rede pública e nas escolas privadas do Município de
Miracatu, comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança e o adolescente.
Art. 2º Compete à Comissão de Proteção e Prevenção à Violência contra a criança e adolescente:
I – desenvolver, com a comunidade escolar, planos de prevenção às diversas expressões de violência
previstas na Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, identificadas no ambiente escolar;
II – notificar e tomar as medidas cabíveis, do ponto de vista educacional e legal, nos casos de violência
contra a criança e o adolescente, bem como realizar o devido encaminhamento às instituições e
autoridades competentes, quando necessário;
III – implantar protocolo único de registro, sistematização e notificação nas escolas para os casos de
violência contra crianças e adolescentes;
IV – notificar os casos de suspeita de violência ao Conselho Tutelar, nos termos da legislação vigente.
Paragrafo único. Os estabelecimentos de ensino da educação básica manterão ações permanentes de
sensibilização e formação da comunidade escolar para prevenção à violência e promoção dos direitos
da criança e do adolescente.
Art. 3º O protocolo único de registro, sistematização e notificação dos casos atendidos pelas comissões
de proteção e prevenção à violência contra a criança e o adolescente nas escolas constará das seguintes
ações:
I – registro dos casos recebidos em formulário unificado, produzido pelo Departamento de Educação
do Município;
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II – sistematização dos atendimentos realizados a fim produzir dados que subsidiem políticas de
prevenção à violência contra a criança e o adolescente;
III – notificação dos casos de suspeita de violência, bem como de demandas especiais e urgentes da
criança e do adolescente, ao Conselho Tutelar, de acordo com os artigos 13 e 245 da Lei n°
8.069/1990, sem prejuízo da notificação às demais autoridades competentes, quando necessário.

Art. 4º Para os efeitos deste Decreto, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, as formas de
violência são as definidas no artigo 4° da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, e no artigo 6º da Lei nº
13.819, de 26 de abril de 2019.
Art. 5º A Comissão de Proteção e Prevenção à Violência contra a Criança e o Adolescente deverá ser
composta dos seguintes membros:
I – o Diretor Escolar;
II – 01 (um) professor, podendo ser membro do Conselho Municipal de Educação;
III – 01 (um) funcionário da escola, podendo ser membro do Conselho Municipal de Educação.
§1º Os representantes a que se referem os incisos II e III serão escolhidos entre seus pares mediante
processo eletivo.
§2º O mandato dos representantes a que se referem os incisos II e III será de 2 (dois) anos, permitida
uma recondução mediante novo processo de escolha.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Miracatu, 25 de agosto de 2022.

VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Meire Rolim Camargo de Oliveira
Superv. De Serv. Legislativos
Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no site www.miracatu.sp.gov.br
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Parágrafo Único. A comissão de proteção e prevenção à violência contra a criança e o adolescente, por
meio da unidade escolar, será responsável pela guarda e manutenção, em sigilo, dos documentos de
sistematização dos atendimentos, sob responsabilidade da unidade escolar.
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