
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO  

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
LEI Nº 1.525/2020 

 

Dispõe sobre a criação da 

Central Unificada de 

Reabilitação e Acompanhamento 

Sociofamiliar (CURAS), no 

município de Visconde do Rio 

Branco-MG.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA 

MUNICIPAL APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º. Fica instituída a Central Unificada de 

Reabilitação e Acompanhamento Sociofamiliar (CURAS), no 

âmbito municipal. 

 

Art. 2º. A Central Unificada de Reabilitação e 

Acompanhamento Sociofamiliar será constituída por comissão 

intersetorial composta por 1 (um) representante dos 

seguintes órgãos e programas públicos: 

 

I- Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS); 

II- Centro de Referência Especializado em Assistência 

Social (CREAS); 

III- Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); 

IV- Centro de Referência de Atendimento à Mulher 

(CRAM); 

V- Conselho Tutelar; 

VI- Programa Municipal de Família Acolhedora; 

VII- Secretaria Municipal de Educação; 
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VIII- Assistência Social do Fórum de Visconde do Rio 

Branco (vaga garantida); 

IX- Secretaria Municipal de Saúde (área de Atenção 

Básica); 

X- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

 

§ 1º. Considerando as diversas categorias existentes do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), listadas na Portaria 

Nº 366/02 do Ministério da Saúde, será sempre preferida a 

representação da modalidade mais especializada do CAPS, 

presente no município.  

 

§ 2º. Representantes e membros do poder judiciário e do 

Ministério Público, sobretudo da Vara da Infância e 

Juventude de Visconde do Rio Branco, serão convidados a 

participar e acompanhar as reuniões e trabalhos da Central 

Unificada de Reabilitação e Acompanhamento Sociofamiliar.  

 

§ 3º. Representantes de outros órgãos e equipamentos 

públicos poderão ser convidados para participar das 

reuniões, conforme a necessidade e pertinência.  

 

Art. 3º. A Central Unificada de Reabilitação e 

Acompanhamento Sociofamiliar se reunirá quinzenalmente, em 

local determinado pelo Executivo Municipal, desempenhando 

as seguintes atribuições: 

 

I- Acompanhamento do tratamento psicossocial e de 

dependência química ou alcoólica de genitores, 

visando-se a reabilitação conjunta da dependência 

e/ou transtorno psicossocial com a recuperação dos 

laços sociofamiliares entre pais, crianças ou 

adolescentes;  
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II- Distribuição e alocação de atividades a serem 

desempenhadas por cada equipamento público 

competente, conforme suas atribuições, visando-se 

garantir o disposto no inciso anterior;  

III- Propositura da inscrição de genitores e seus filhos 

em programas sociais, bem como da realização de 

atividades conjuntas entre os equipamentos públicos 

competentes, visando a superação de transtornos, 

dependências e a reabilitação laços 

sociofamiliares;  

IV- Elaboração de relatórios conjuntos indicando a 

provável, ou não, reabilitação sociofamiliar entre 

genitores e seus filhos, sempre assegurado o melhor 

interesse da criança e do adolescente; 

V- Propositura de políticas públicas, cursos de 

capacitação, atividades ou programas às autoridades 

competentes, visando-se garantir a superação da 

dependência química e/ou alcóolica, com a 

recuperação de laços sociofamiliares, com propostas 

intersetoriais que visem garantir o melhor 

interesse das crianças e/ou adolescentes;  

VI- Buscar a identificação de crianças e/ou 

adolescentes que tenham genitores em situação de 

dependência química e/ou alcoólica, de forma mais 

célere possível; 

VII- Outras funções que lhe sejam afeitas ou estejam 

relacionadas com a recuperação de laços 

sociofamiliares e com o tratamento de dependência 

química, alcoólica e transtornos psicossociais.  

 

§1º. Conforme a demanda, a Comissão poderá diminuir ou 

aumentar a frequência de reuniões, realizando, ao menos, um 

encontro mensal.  
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§2º. Fica assegurada a possibilidade da Vara da Infância e 

Juventude de Visconde do Rio Branco solicitar informações e 

relatórios à Central, sobretudo em sede de processos de 

destituição e suspensão do poder familiar.  

 

Art. 4º. Em cada primeira reunião anual, a Comissão 

elegerá, por maioria simples, um(a) Presidente e um 

secretário(a), com mandato de 1 (um) ano, que serão 

responsáveis pela condução e organização dos trabalhos. 

 

§ 1º Compete ao (à) Presidente, conjuntamente com o 

Secretário(a): 

a) Agendar reuniões da Comissão, com suas respectivas 

pautas;  

b) Conduzir e organizar as Reuniões da Comissão;  

c) Verificar e fiscalizar o andamento da distribuição de 

atividades e das propositivas tomadas durante as 

reuniões da Comissão; 

d) Representar, oficialmente, a Comissão perante as 

autoridades competentes; 

e) Buscar a promoção do diálogo entre os diferentes 

órgãos e programas públicos representados; 

f) Realizar atas, quando solicitado ou achar pertinente, 

das deliberações tomadas, assegurado o sigilo e a 

privacidade dos pacientes, crianças e adolescentes que 

sejam citados durante os encontros; 

g) Desempenhar outras funções que lhes sejam afeitas.  

 

§2º Em caso de vacância dos cargos de Presidente e 

Secretário(a), a Comissão elegerá, na reunião subsequente, 

substituto para ocupar o período restante do mandato. 
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§3º Poderá ser designado, com a aprovação da maioria dos 

membros da Comissão, servidor público do município para que 

exerça as atividades que seriam atribuídas ao(à) 

Presidente, conjuntamente com o(a) Secretário(a).  

 

Art. 5º. As atividades da Central serão desenvolvidas 

em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social - 

Lei 8742/93, alterada pela Lei 12.435/11, com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, bem como, com o 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária, a Política Nacional de Assistência Social - 

Resolução nº145/04 do CNAS a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais e Resolução nº 109/2009. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Visconde do Rio Branco 03 de novembro de 2020. 

 

 

 

Iran Silva Couri 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 


