
PROJETO DE LEI Nº 041/2011    
 
 

EMENTA: Institui os Títulos de Empresa Amiga da 
Criança e do Adolescente e de Amigo da 
Criança e do Adolescente de Santa Cruz do 
Capibaribe e dá outras providências. 
 

 
                       A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso das suas atribuições legais, submete à apreciação dos 
vereadores desta Casa, o seguinte Projeto de Lei:  
                   
       Art. 1º Ficam instituídos os Títulos de Empresa Amiga da 
Criança e do Adolescente e de Amigo da Criança e do Adolescente de Santa 
Cruz do Capibaribe. 
 
§ 1º O Título de Empresa Amiga da Criança e do Adolescente será conferido, a 
cada 2 (dois) anos, as pessoas jurídicas que, comprovadamente, tenham 
contribuído para a assistência, a inserção social e a melhoria da qualidade de 
vida das crianças e dos adolescentes. 
. 
§ 2º Os Títulos de que trata esta Lei não poderão ser concedidos a mesma 
pessoa jurídica ou pessoa física mais de 1 (uma) vez, a cada 4 (quatro) anos. 
 
   Art. 2º Os Títulos de que trata esta Lei serão confeccionados em 
forma de diploma, em fino acabamento, com inscrições esteticamente 
elaboradas, contendo a identidade nominal dos homenageados e a base legal 
para sua concessão. 
 
        Art. 3º A concessão dos Títulos de que trata esta Lei será feita de 
forma pública e solene, com ampla divulgação na imprensa, sob a coordenação 
do Conselho Municipal de Defesa das Crianças e do Adolescente – 
COMDECA. 
 
 
               Art. 4º A pessoa jurídica que possuir o Título de Empresa Amiga da 
Criança e do Adolescente poderá usufruir dele para os fins de propaganda e 
divulgação. 



 
              Art. 6º Os critérios necessários à regulamentação para a concessão dos 
Títulos de que trata esta Lei serão definidos pelo COMDECA. 
 
               Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                Art. 8º- Revogam-se as disposições em contrário.   

 
Sala das Sessões, em 18 de agosto de 2011 

 
 
 

Ernesto Lázaro Maia 

    - Vereador Autor -  
 
 


