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L 	E I 	 N.° 4541/19 
=DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019= 

"DISPÔE SOBRE A POLITICA DOS DIREITOS 
DA CRIANA E DO ADOLESCENTE, DO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANA E DO ADOLESCENTE, DO 
CONSELHO TUTELAR E DA OLJTRAS 
PROVIDENCIAS CORRELATAS":::::::::::::::::::::: 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIQOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z 	S A B E R. que a Câmara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou a 
Projeto de Lei n.° 005119, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 

CAPITULO I 

DA DISPOSIcAO GERAL 

ARTIGO 1 0 : Esta Lei dispöe sobre a Politico de Atendimento dos Direitos da 
Criança e do Aciolescente e estabelece normas gerais pora a sua adequada 
aplicacão. 

CAPITULO II 

DA POLITICA DE ATENDIMENTO 

ARTIGO 20 : 0 atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no 
âmbito municipal, far-se-6 através da politico de otendimento prevista no artigo 
87 do Lei Federal 8.069/90 e suas alteraçöes. 

ARTIGO 30 : São órgãos do PolItica de atendimento dos direitos do criança e do 
adolescente: 

I- Conseiho Municipal dos Direitos do Criança e do Adolescente; 

II- Conselho Tutelar; 

III - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

ARTIGO 40 : 0 MunicIplo poderá criar as programas e serviços a que alude 
artigo 2 0  desto lei, nos termos da Lei Federal, mediante prévia autorização do 
Conselho Municipal dos Direitos do Criança e do Adolescente, inclusive: 
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I - Consórcios intermunicipais para atendirnento regionalizado; 

II - Instituir e manter entidades governamentais de atendirnento; 

III - Parcerias corn entidades e instituiçöes especializadas. 

§ 10. Os programas serào classificados como proteçâo ou socioeducativos, 
destinados as crianças e ao adolescente, em regime de: 

a) Orieritaçâo e apoio sociofamiliar; 
b) Apoio socioeducativo ern melo aberto; 
C) 	Colocação familiar; 
d) Acoihimento Institucional; 
e) Prestaçâo de Serviço a Comunidade; 
I') 	Liberdade assistida; 
g) Serniliberdade; 
h) Internaçäo. 

§ 20 	E vedada a criação de programas de caráter compensatório da ausência 
ou insuficiência das polIticas sociais bâsicas no municIpio, sem a prévia 
manifestação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

ARTIGO 5°: As entidades governarnentais e não governarnentais deverão 
inscrever seus programas, especificando os regimes de atendimento, no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterâ 
registro das inscriçôes e de suas alteraçöes, do que fará cornunicação ao 
Conselho Tutelar e as autoridades judiciárias, observado o disposto da Lei 
Federal. 

CAP±TULO III 

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO 
ADOLESCENTE 

SEcAO i 
DA CRIAcAO, DA COMPOSIcAO E DO MANDATOR 

ARTIGO 60 : Fica criado o Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, composto de 10 (dez) rnembros ativos e seus respectivos 
suplentes, corno órgäo deliberativo e controlador da polItica municipal de 
atendirnento aos direitos da criança e do adolescente, vinculado ao Gabinete do 
Prefeito, observada a composiçâo paritéria de seus componentes, nos terrnos 
do Artigo 88, Inciso II, da Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
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PARAGRAFO UNICO: 0 Conselho elaborarâ o seu Regirnento Tnterno, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da aprovação da presente lei, 
devendo ser aprovado por maioria absoluta dos conseiheiros, podendo ser 
revisto quando necessário. 

ARTIGO 7 0 : Na composiçâo do Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, serão observados os seguintes princIpios de representaçâo: 

i- Area Governamental: 

1- 05 (cinco) membros ativos e respectivos suplentes representando o 
Poder Püblico e provenientes preferencialmente dos seguintes 6rgäos 
municipais: 

a) Assistência Social; 
b) Saáde; 
c) Educação; 
d) Finanças; 
e) Esporte e Cultura. 

Ii- Area Não Governamental: 

1- 05 (cinco) membros titulares e respectivos suplentes representando a 
Sociedade Civil organizada de defesa ou atendimento dos direitos da 
Criança e do Adolescente, ou ainda de movimentos comprovadarnente 
ligados a Criança e ao Adolescente do MunicIpio. 

SEcA0 ii 
DA REPRESENTAçAO 

ARTIGO 8°: Os representantes do Poder Pübtico serâo indicados pelo Prefeito, 
dentre pessoas de reconhecida probidade, capacidade e poder de decisão no 
âmbito dos respectivos órgâos. 

ARTIGO 90 : Os representantes da Sociedade Civil serão eleitos em Assernbleia 
Geral especIfica para essa finalidade, convocada através de Edital pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

ARTIGO 10: A designação dos membros do Conselho compreenderá a dos 
respectivos suplentes, todos para urn mandato de 2 (dois) anos, permitidas 2 
(duas) reconduçöes por igual perlodo. 

ARTIGO 11: Os membros do Conseiho deverâo ser pessoas de comprovada 
idoneidade moral, disponibilidade para a fungâo e reconhecida experiência na 
I rea de defesa ou atendirnento dos direitos da criança e do adolescente. 
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ARTIGO 12: A funçào de membro do Conselho é considerada de interesse 
püblico relevante e não será remunerada em qualquer hipótese. 

ARTIGO 13: Perderâ direito a representação o Conseiheiro que [altar, 
injustificadamente, três reunióes consecutivas ou cinco alternadas, convocando-
se para substitui-lo o respectivo suplente para o tempo da representaçâo. 

ARTIGO 14: 0 C.M.D.C.A elegerá, entre seus membros, um presidente, um 
vice-presidente, urn 10  (primeiro) Secretário, urn 20  (segundo) Secretério, urn 
10 (primeiro) Tesoureiro e um 20 (segundo) Tesoureiro, com atribuiçöes 
definidas no Regimento Interno. 

ARTIGO 15: Os representantes do Poder Póblico que perderem a qualidade de 
servidor municipal, perderäo automaticamente o seu mandato, assurnindo em 
seu lugar outro representante, que seth indicado pelo Prefeito Municipal no 
prazo de 10 (dez) dias da vacância. 

PAR GRAFO UNICO: Candidatando-se a cargo eletivo majoritário ou 
proporcional, o conseiheiro deverá desincompatibilizar-se corn as suas funçôes 
de membro do Conselho Municipal dos Direitos cia Criança e do Adolescente e 
seth substituldo pelo respectivo suplente. 

SEcAO iii 
DA COMPETENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANA E DO ADOLESCENTE 

ARTIGO 16: Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente: 

I- Formular a polftica municipal dos direitos da criança e do adolescente, 
fixando prioridades para a consecuçäo das açöes, a captaçäo e aplicaçâo 
de recursos; 

II- Zelar pela execuçâo dessa polItica, atendida as peculiaridades das 
crianças e dos adolescentes, de suas famIlias, de seus grupos de 
vizinhança e dos bairros ou da zona urbana ou rural em que se 
localizem; 

III- Opinar sobre as prioridades a serem incluldas no planejamento do 
MunicIpio, em tudo que se refira ou possa afetar as condiçöes de vida das 
crianças e dos adolescentes; 

IV- Estabelecer critérios, forrnas e rneios de fiscalização de tudo quanto se 
execute no municIpio, que possam afetar as suas decisôes; 

IV - Estabelecer critérios, formas e rneios de fiscalização das iniciativas que 
envolvam crianças e adolescentes e possam afetar seus direitos; 

V- Registrar ou cancelar registros das entidades não-governamentais de 
defesa e atendirnento aos direitos da criança e do adotescente que 
mantenham programas ou projetos de: 
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Orientaçâo e apolo sociofamiliar; 
a) Apoio socioeducativo em meio abetto; 
b) Colocação familiar; 
c) Acoihimento institucional; 
d) Prestaço de Serviço a Comunidade; 
e) Liberdade assistida; 
f) Serniliberdade; 
g) Intornação. 

VI- Promover a inscriçào e cancelamento dos programas e projetos de 
atendimento das entidades governamentais e näo-governamentais, 
conforme Artigo 90, Parâgrafo Unico da Lei Federal 8069/90 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente; 

VII- Promover o registro e cancelamento das entidades não-governamentais, 
conforme Artigo 91 da Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

VIII- Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por 
intermédio do urn CQnselho Administrativo, composto paritariamente por 
4 (quatro) membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, nos termos do seu Regirnento Interno, podendo destinar 
recursos para Os programas das entidades governamentais e repassando 
verbas para as entidades nâo governarnentais; 

IX- Coordenar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar; 
X- Dar posse aos membros escolhidos para o Conselho Tutelar, conceder-

Ihes licença nos termos do respectivo regulamento e declarar vago a 
cargo por perda do mandato, rias hipóteses previstas na legislação em 
vigor. 

XI- Mobilizar a opinião püblica no sentido da indispensàvel participaçào dos 
diversos segmentos da comunidade na soluçâo dos problemas referentes 
A criança e ao adolescente; 

XII- Realizar e incentivar campanhas e eventos promocionais, educativos e de 
conscientizaçâo do Direito da Crianga e do Adolescente; 

XIII- Elaborar seu Regimento Interno; 
XIV- Receber, apreciar e pronunciar-se quanto as denüncias e queixas que 

Ihes forem formuladas por qualquer cidadâo ou entidade quo dizem 
respeito a proteçâo e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
por órgâo governamental ou no, encaminhando-as aos órgâos 
competentes; 

XV- Regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar todas as 
providências que julgar cabiveis para o efetivo cumprimento des 
disposiçöes desta Lei. 

PARAGRAFO UNICO: Os membros do Conselho ficam declarados agentes 
püblicos da administração municipal, nâo se submetendo a nenhuma relação do 
emprego ou remuneraçâo. 

SEçAO iv 
DAS REUNIOES E DECISÔES 
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ARTIGO 17: Ordinariamente, o Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolesconte reunir-se-à mensalmente 0, extraordinariamente, sempre que 
ocorrerem circunstâncias quo exijam a sua convocaçâo. 

§ 1 0- 0 Conselho promoverá audiências póblicas, sempre que possIvel e for 
conveniente, para orientaçâo da populaçäo e discussâo da problemática da 
criança e do adolescente: 

a) Para apresentar relatOrios do suas atividades realizadas durante o ano 
para del9niç5o das açöes politicas básicas de atendimento; 
b) Par ocasiâo da elaboraçào da proposta orçamentária do Poder Püblico; 
C) 	Sempre que possIvel e for conveniente, para orientaçâo da populaçâo e 
discussâo da problemática da criança e do adolescente. 

§ 20 - As resoluçöes do Conselho somente prevalecerão mediante o voto 
favorâvel da maioria absoluta dos seus membros. 

§ 30- 0 Conselho divulgará por edital, temário e as respectivas deliberaçôes e 
conclusöes decididas nas audiências pOblicas. 

ARTIGO 18: Qualquer cidadão ou grupo do pessoas da sociedacle civil poderá 
contribuir e subsidiar Para a melhoria do funcionamento do Consolho Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescento para a aplicaçäo polItica municipal 
instituida por esta lei. 

CAPITULO IV 

DO FUNDO MUNICIPAL PARA Os DIREITOS 
DA CRIANA E DO ADOLESCENTE 

ARTIGO 19: Fica criada a Fundo Municipal para as Direitos da Criança e do 
Adolescente, quo será regido polo Conselho Administrativo previsto no inciso 
VIII do Artigo 16 desta Lei. 

ARTIGO 20: 0 Poder Executivo Municipal designará um servidor póblico, 
preferencialmente um contador da Secretaria do Finanças, quo atuará como 
gostor contábil, e serâ responsável pelo sistema de controle e ordenador de 
desposas do Fundo, e quo efetuará emissâo do empenho, autOrizaçâo de 
pagamento, suprimento ou dispêndio de rocursos aprovados pelo Conselho 
Municipal dos Diroitos da Criança e do Adolescento. 

PARAGRAFO (JNICO: 0 sistoma de controlo deveré pormitir e garantir 
precisâo no registro dos dados sobre doaçöos de possoas fIsicas e jurIdicas, 
facilitando a emissào do recibos aos doadores o a posterior prestaçâo de 
informacôos 6 Secretaria da Rocoita Fedora! (SRF). 
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ARTIGO 21: 0 Fundo Municipal para Os Direitos da Criança e do Adotescente 
destina-se ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 
obedecendo ao disposto nesta Lei, constituindo-se: 

I - 	Pela dotação consignada anualmente no orçamento do municIpio para a 
assisténcia voltada a criança e ao adolescente; 
II - Pelos recursos provenientes dos Conseihos Nacional e Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 
III - Pelas doaçöes, auxIlios, contribuiçôes e legados que the venham a ser 
destinados; 
IV - Pelos valores provenientes de muftas decorrentes de condenaçöes em 
açöes civis .ou de imposiçâo de penatidades administrativas previstas na tel 
Federal; 
V - 	Pelos valores resultantes da contribuiçäo de pessoas fisicas ou jurIdicas, 
de acordo com o artigo 260, da Lei Federal n° 8.069/90; 
VI - Pelas rendas eventuals, inclusive, aos resultantes de depósitos 
aplicaçôes de capitals; 
VII - Por outros recursos que Ihe forem destinados. 

§ 10 - A destinação das doaçöes, auxilios, contribuiçöes e legados descritos nos 
incisos III e V 1  deste artigo, desde que apontado petos cotaboradores qual a 
Entidade a ser beneficiada, deverá ser direcionada na proporcâo de 60% 
(sessenta por cento) a entidade indicada, desde que devidamente cadastrada 
no Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo que os 
outros 40% (quarenta por cento), deverâo permanecer no Fundo Municipal, 
para repasse as demais despesas e entidades também cadastradas, exctuindo-
se a jé beneficiada em cada caso, de acordo com as demais estipulaçöes das 
legislacöes aplicáveis. 

§ 20  - A Entidade Beneficiada poderá solicitar o acámulo da apticaçäo do 
recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA 
destinado e definido através do Piano de Aplicação Financeira do ano exercIcio 
para o exercIcio seguinte, por no máximo 2 (dois) anos. 0 valor acumulado 
ficará aplicado na conta do FMDCA, e serâ garantido a Entidade o repasse do 
valor total sem o adicional da aplicaçâo financeira. Esta solicitação deverâ 
cumprir as datas e exigências documentais previstas no Cronograma de 
Aplicaçâo Financeira do Consetho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA. 

CAPITULO V 
DO CONSELHO TUTELAR 

SEçAO i 
DA cRIAcAO, DA COMPO5IcAO, vINcuLAçAo, FuNçAo E MANDATO 

ARTIGO 22: Fica criado o Conseiho Tutelar, como órgão permanente e 
autônomo, nâo jurisdicional, encarregado peia sociedade de zetar pelo 
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cumprimento dos Direitos da Criança e do adolescente, definidos na Lei federal 
8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

ARTIGO 23: 0 Conselho Tutelar, como órgâo integrante da administraçâo 
püblica local, será composto de cinco (05) membros efetivos, que 
desempenharâo a função de conselheiro tutelar, escoihidos pela comunidade 
local para mandato de quatro anos, permitida uma reconduçâo par processo 
eleitoral, observando-se Os dernais requisitos desta lei. 

ARTIGO 24: 0 Conseiho Tutelar ficaré vinculado administrativamente a 
Secretaria de Assistência Social do MunicIpio. 

ARTIGO 25: 0 exercIcio efetivo do cargo de conselheiro tutelar constituirá 
serviço páblico reievante, estabelecerá presunçâo de idoneidade moral. 

sEcAo ix 
DAS ATRIBuIcÔES DO CONSELHO TUTELAR 

ARTIGO 26 : Säo atribuiçöes do Conselho Tutelar: 

I - zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos na Lei e na Constituição Federal; 

II - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 
98 e 105, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, aplicando as medidas previstas no artigo 101, I a VII, do mesmo 
Diploma Legal; 

Ill - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 
previstas no artigo 129, I a VII, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

IV - fiscalizar, em parceria corn o Ministério POblico e a autoridade 
judiciária, as entidades póbhcas e particulares de atendirnento e os programas 
e serviços de que trata a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, adotando de pronto as medidas adrninistrativas ou 
judiciais necessárias a remoção de irregularidades porventura verificadas; 

V - representar a Justiça da Infância e da Juventude visando a aplicaçâo de 
penalidade por infraçöes cometidas contra as normas de proteçâo a infância e a 
juventude, previstas nos artigos 245 a 258-13, da Lei no 8.069, de 13 de jutho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

VI - assessorar o Poder Executivo local na elaboraçâo do Piano 
Orçamentário Piurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentâria 
Anual, zelando para que estas contemplem os recursos necessários aos pianos 
e prograrnas de atendimento dos d i r e ito s in fa n to -juvenis, de acordo 
corn as necessidades especificas locais, observado o princIpio constitucional da 
prioridade absoluta 6 criança e ao adolescente; 
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VII - sugerir aos Poderes Legislativo e Executivo Municipais a ediçâo de 
normas e a alteração da Iegislaçào em vigor, bern como a adoço de medidas 
destinadas a prevençäo e promoçâo dos direitos de crianças, adolescentes e 
suas famIlias; 

VIII - encaminhar ao Ministério Püblico notIcia de fato que constitua infraçào 
penal contra os direitos da criança ou adolescente ou que constitua objeto de 
aço civil, indicando-Ihe Os elementos de convicçâo; 

IX - representar, em nome da pessoa e da famulia, contra a violaçâo dos 
direitos previstos no artigo 220, §3 0 , inciso II da Constituiçào Federal; 

X - representar ao Ministérlo Püblico, para efeito das açöes de perda ou 
suspensão do poder familiar, após esgotadas todas as tentativas de 
preservacâo dos vInculos familiares; 

XI - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, açôes 
de divulgaçâo e treinarnento para o reconhecirnento de sintomas de maus-
tratos em crianças e adolescentes; 

XII - participar das avaliaçöes periódicas da implementacäo dos Pianos de 
Atendimento Socioeducativo, nos rnoldes do previsto no art. 18, §2 0, da Lei n° 
12.594, de 18 de janeiro de 2012 - Lei do SINASE. 

§ 10 . 0 membro do Conseiho Tutelar, no exercIcio de suas atribuiçôes, terâ 
Iivre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente, ressaivada 
a garantia constitucional de inviolabilidade de domiclllo, conforme disposto no 
artigo 50,  inciso XI, da Constituiçâo Federal. 

§ 20 . Para o exerckio da atribuiçäo contida no inciso VI deste artigo e no 
artigo 136, inciso IX, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar deveré ser consuitado quando 
da elaboraçäo das propostas de Piano Orçarnentário Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçarnentâria Anual do municIpio onde 
atua, participando de sua definiçâo e apresentando sugestöes para pianos e 
programas de atendirnento a população infanto-juvenil, a serem conternplados 
no orcament9 püblico de forma prioritária, a teor do disposto nos artigos 40, 
caput e PARAGRAFO UNICO, almneas "c" e "d", da Lei n° 8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 227, caput, da 
Constituiçâo Federal. 

ARTIGO 27: Para o exercIcio de suas atribuiçöes, poderá o Conselho Tutelar: 

I - reduzir a termo as declaraçöes do reclamante, instaurando o 
competente procedimento administrativo investigatório, sern prejuIzo de, em 
havendo indicios da prâtica de crimes, promover a irnediata comunicaço do 
fato ao Ministério Páblico e a autoridade policial; 

entender-se diretamente corn a pessoa ou autoridade reclamada, em 
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dia, local e horário previamente notificados ou acertados; 

Ill - expedir notiflcaçöes par -a colher depoimentos ou esclarecimentos e, 
em caso de nâo comparecimento injustificado, requisitar conduçâo coercitiva, 
inclusive pela Policia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas funcionais 
previstas em lei; 

IV - promover diretamente a execuçâo de sues decisöes, podendo pare 
tanto: 

a) requisitar serviços páblicos, principalmente, nas areas de saüde, 
educaçâo, serviço social, previdênda, trabalho e segurança; 

b) representar junto a autoridade judiciária e Ministério Pablico nos casos de 
descumprirnento injustificado de suas deliberaçöes e requisiçdes. 

V - requisitar informaçOes, exames periciais e docurnentos de autoridades 
municipais, bern como dos órgàos e entidades da administração direta, indireta 
ou fundacional, vinculadas ao Poder Executivo Municipal; 

VI - requisitar informaçöes e documentos a organizacöes privadas, para 
instruir os procedimentos administrativos instaurados; 

VII - requisitar certidöes de nascimento e de óbito de criança ou 
adolescente quando necessário; 

VIII - participar das reuniöes e sessôes deliberativas do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e dernais Conselhos Deliberativos de 
polIticas püblicas existentes ern ámbito municipal, assessorando-os na deflniçäo 
da poiltica municipal de atendimento a criança e ao adolescente, tendo 
assegurado direito de voz, conforme previsto no regimento interno do órgâo; 

IX - articular açôes integradas corn outros órgâos e autoridades, como as 
Policies Civil e Militar, Secretarias e Departamentos rnunicipais, Ministério 
POblico e Poder Judiciário; 

X - estabelecer intercâmbio permanente corn entidades ou órgâos püblicos 
ou privados que atuem na area da infância e da juventude, pera obtenção de 
subsidios técnicos especializados necessários ao desempenho de suas Lr; 

XI - participar e estirnular 0 funcionamento continuado dos espaços 
intersetoriais locais destinados a articulaçäo de açöes e a elaboraçäo de pianos 
de atuação conjunta focados nas families em situaçâo de violência a que se 
refere o art. 70-A, inciso VT, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente; 

Al - encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência; 

XIII - providenciar, quando necessário, a irnediata e adequada execuçâo, 
pelo órgâo municipal competente, medida estabelecida p e I a autoridade 
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j u di cia r i a, dentre as previstas no artigo 101, de I a VI, da Lei no 8.069, 
de 13 de juiho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, para o 
adolescente autor de ato infracional. 

§ 1 0 . 0 membro do Conseiho Tutelar será responsável pelo uso indevido 
das informaçöes e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo. 

§ 20 . E vedado o exercIclo das atribuiçôes inerentes ao Conseiho Tutelar 
por pessoas estranhas a instituiçâo e/ou que não tenharn sido escoihidas pela 
comunidade, no processo a que alude o CapItulo V desta Lei, sob pena de 
nulidade do ato praticado. 

§ 30. As requisiçöes efetuadas pelo Conseiho Tutelar as autoridades, órgâos 
e entidades da Administraçâo PóbIica direta, indireta ou fundacional, dos 
Poderes Legislativo e Executivo Municipais seräo cumpridas gratuitamente e 
corn a mais absoluta prioridade, respeitando-se os principios da razoabilidade e 
da legalidade. 

§ 
40 A falta ao trabaiho do convocado, ern virtude de atendimento a 

notiflcaçâo ou requisiçâo do Conseiho Tutelar, não autoriza desconto de 
vencimentos ou salârio, considerando-se de efetivo exercIclo, para todos os 
efeitos, mediante comprovação escrita do rnembro do órgâo. 

ARTIGO 28: E clever do Conseiho Tutelar, nos termos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ao tomar conhecimento de fatos que 
caracterizem ameaça ou violaçâo dos direitos da criança e do adolescente, 
adotar os procedimentos legais cabIveis e, se necessário, aplicar as medidas de 
protecâo destinadas aos pals ou responséveis previstas na Iegislacão, que 
estejarn ern sua esfera de atribuiçöes, conforme previsto no artigo 136, da 
Lei n° 8.069, de 13 de juiho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sem prejuIzo do encaminhamento do caso ao Ministério Páblico, 
ao Poder ]udiciário e/ou a autoridade policial, a depender do caso. 

§ 10 . A autoridade do Conseiho Tutelar para aplicar rnedidas de proteçâo 
destinadas aos pais ou responsâvel, dentre outras providências tomadas no 
âmbito de sua esfera de atribuiçöes , deve ser entendida como a funçäo de 
decidir, em norne da sociedade e corn fundarnento no ordenarnento jurIdico, a 
forma mais rápida, adequada e menos traurnática de fazer cessar a arneaça 
ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 

§ 20. A autoridade para tomada de decisöes, no âmbito da esfera de 
atribuiçöes do Conseiho Tutelar, é inerente ao Colegiado, somente sendo 
admissIvel a atuaçâo individual em situaçöes excepcionais, conforme previsto 
nesta Lei. 

ARTIGO 29: 0 Conselho Tutelar e seus integrantes exerceräo 
exciusivamente as atribuiçöes previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e nesta Lei, nâo podendo ser criadas novas atribuiçöes por ato de 
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autoridades dos Poderes Judiciârio, Legislativo ou Executivo municipal, 
estadual, distrital ou do Ministério Püblico. 

ARTICO 30: As decisôes do Conseiho Tutelar efetivadas no âmbito de suas 
atribuiçöes e obedecidas as formalidades legais, tern eficácia plena e são 
passiveis de execução imediata, observados os princIpios da intervenção 
precoce e da prioridade absoluta a criança e ao adolescente, 
independenternente do acionamento do Poder Judicithrio. 

§ 10. Em caso de discordância corn a decisâo tornada, cabe a qualquer 
interessado provocar a autoridade judiciária no sentido de sua revisão, na 
forma prevista pelo artigo 137, da Lei n° 8.069, de 13 de juiho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuizo do imediato 
cumprimento da determinação ou requisiçäo pela pessoa ou autoridade páblica 
a qual for aquela endereçada. 

§ 20. Enquanto não suspensa ou revista pelo Poder Judiciário, a decisão 
tomada pelo Conseiho Tutelar deve ser imediata e integralmente cumprida 
pelo destinatário, sob pena da prática da infração administrativa prevista no 
artigo 249 e dos crimes tipificados no artigo 236 da Lei n° 8.069, de 13 de 
juiho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 330 do 
Código Penal. 

§ 30 . 0 caráter resolutivo da intervenção do Conselho Tutelar, no âmbito 
de sua esfera de atribuiçôes, nâo impede que, sempre que necessário, o Poder 
Judiciário e o Ministério PUblico sejam acionados ou informados das medidas 
adotadas. 

ARTIGO 31: No desempenho de suas atribuiçôes, a Conselho Tutelar não 
se subordina aos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Püblico, 
Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou outras 
autoridades püblicas, gozando de plena autonornia funcional. 

PARAGRAFO UNICO. 0 Conselho Tutelar deverá manter relação de parceria 
corn a Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dernais 
Conselhos Municipals deliberativos de polIticas páblicas, essencial ao trabalho 
em conjunto dessas instâncias de prornoçào, protecão, defesa e garantia dos 
direitos das crianças e dos adolescentes. 

ARTIGO 32: A autonornia de que trata o artigo 131, da Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente nâo desobriga o 
Conselho Tutelar de prestar contas de seus atos e despesas, assim corno de 
fornecer inforrnaçöes relativas a natureza, espécie e quantidade de casos 
atendidos, sempre que solicitado pelo CMDCA e lou Secretaria de Assistência 
Social, observado o disposto nesta Lei. 

ARTIGO 33: 0 Conselho Tutelar serâ notificado, corn a antecedência devida, 
das reuniöes ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e demais Conselhos Municipais. 
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PARAGRAFO UNICO. 0 Conselho Tutelar pode encaminhar matérias a 
serem incluldas nas pautas de reuniâo do Conseiho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e demais Conselhos Municipals, devendo para tanto 
ser observadas as disposiçöes do regimento interno destes órgäos, inclusive 
quanto ao direito de manifestaçâo na sessâo respectiva. 

SEcAO xii 
DOS PRINCIPIOS A SEREM OBSERVADOS PELO CONSELHO TUTELAR 

ARTIGO 34: A criaçào, a organizaçâo e o funcionamento dos Conselhos 
Tutelares, assim como a atuaçâo dos respectivos membros, devem levar em 
conta as normas e princIpios contidos na Constituiçâo Federal, na Convençào 
das Naçôes Unidas sobre os Direitos da Criança, na Lei no 8.069, de 13 de 
juiho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e nesta Lei. 

PARAGRAFO UNICO. A aplicac5o de medidas deve favorecer o diálogo e 
meios de autocomposição de conflitos, corn prioridade a práticas ou medidas 
que sejam restaurativas e que, sem prejuIzo da busca da efetivaçâo dos 
direitos da criança ou adolescente, atendam sempre que possIvel as 
necessidades de seus pals ou responsáveis. 

ARTICO 35: No exercIcio da atribuiçâo prevista no artigo 95, da Lei n° 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, em 
sendo constatadas irregularidades na entidade fiscalizada ou no programa de 
atendimento executado, o Conseiho Tutelar fará imediata comunicação do 
fato ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao 
Ministérlo Póblico, sem prejuIzo do oferecimento de representação para fins 
de instauraçâo de procedimento judicial especIfico, de acordo com o disposto 
no artigo 191, do mesmo Diploma Legal. 

ARTIGO 36: Para o exercIcio de suas atribuiçöes o membro do Conselho 
Tutelar poderá ingressar devidamente identificado: 

— nas salas de sessöes do Conselho Municipal ou Distrital dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; 

II 	— nas salas e dependências das delegacias de polIcia e estabelecimentos 
de internaçâo coletiva; 

Ill 	- nas entidades de atendimento e em qualquer recinto póblico ou 
privado no qual se encontrem crianças e adolescentes, ressalvada a garantia 
constitucional de inviolabilidade de domicutio. 

ARTIGO 37: Em qualquer caso, deverá ser preservada a identidade da 
criança ou adolescente atendida pelo Conselho Tutelar. 

§ 1 0 . 0 membro do Consetho Tutelar abster-se-á de pronunciar-se 
publicamente acerca de casos especIficos atendidos; 
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§ 20. 0 mombro do Conselho Tutelar é responsável pelo uso indevido das 
informaçöes e docurnentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo. 

ARTIGO 38: E vedado ao Conseiho Tutelar atuar na oxocuçâo do modidas 
do proteção, destinadas aos pals ou responsáveis, e socioeducativas, tarefa 
quo incumbe aos programas e serviços do atendimento ou, no ausência 
dostos, aos órgâos municipais e ostaduais oncarrogados da oxocuçâo das 
politicos sodais páblicas, cuja intervençâo dove ser, para tanto, solicitoda ou 
roquisitada junto ao respectivo gestor, sern prejuIzo da cornunicaçäo da faiha 
na estrutura de atendimento ao Conselho Municipal ou Distrital dos Direitos da 
Criança o do Adolescente e ao Ministério Póblico. 

ARTIGO 39: Dentro do sua esfera do atribuiçöos, a intorvençâo do Conseiho 
Tutelar possui urn carâter resolutivo, sornente devendo acionar o Ministérlo 
Püblico ou a autoridade judiciária nas hipóteses previstas no artigo 136 e 
incisos IV, V, X e XI e parégrafo ánico, do Lei no 8.069, do 13 do juiho de 
1990 - Estatuto da Criança o do Adolosconto. 

§ 10. 0 Consolho Tutelar, so nocossàrio corn o auxullo do Conseiho 
Municipal dos Direitos do Criança e do Adolescente, dovoré articular açöos corn 
o Ministérlo Póblico e a Justiça do Infância e da Juvontudo, do modo a 
porrnitir o imediato acionamento do arnbos, de acordo corn o disposto no 
artigo 136, incisos IV, V e XI e parágrafo ünico, da Lei no 8.069, de 13 de 
julho do 1990 - Estatuto do Criança e do Adolosconto. 

§ 20 . Para fins do disposto neste artigo será observado, em qualquer caso, 
o princIpio do intervençâo minima a quo so roforo o artigo 100, parâgrafo 
ünico, inciso VII, do Lei n 0  8.069, do 13 do julho do 1990 - Estatuto da 
Criança o do Adoloscente. 

SEcAO xv 
DA COMPETENCIA TERRITORIAL PARA ATUAcAO 

DO CONSELHO TUTELAR 

ARTIGO 40: A competência sorá determinada: 

I- Pelo dornicillo dos pals ou responsáveis; 
II- Pelo lugar onde se encontrar a criança ou adolescentes, a falta pelos 

pals ou responsávois. 

§ 10. Nos casos do ato infracional praticado por criança, sera' cornpetente 
Conselho Tutelar do lugar da açào ou do omissâo, obsorvadas, por analogia e 
no que couber, as regras do conexão, continência o prevenção previstas na [01 

Processual Civil. 

§ 20. 0 acompanharnonto do exocuçâo das rnodidas do proteço 
destinadas aos Pais ou rosponsávol poderà ser delogada 00 Conselho Tutelar do 
local da residéncia dostos, ou do local ondo sediar-so a ontidade ern quo a 
criança ou adolosconto ostiver acolhido. 
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§ 30• Para fins do disposto no caput deste dispositivo, é admissIvel a 
intervençào conjunta dos Conseihos Tutelares situados nos municIpios limItrofes 
ou situados na mesma regiào metropolitana. 

sEcAo v 
DA 0RGANIZAcA0 DO CONSELHO TUTELAR 

ARTIGO 41: A organizacäo interna do Conseiho Tutelar compreende: 

I - a Coordenaçâo administrativa; 

II — o Colegiado; 

Ill — Os serviços auxiliares. 

PAR GRAFO (JNICO. 0 Conselho Tutelar elaborará seu Regimento Interno, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da posse dos novos Conselheiros e 
deverá ser homologado pelo Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no mesmo prazo. 

sus-sEcAo i 
Da Coordenação Administrativa do Conseiho Tutelar 

ARTIGO 42: 0 Conselho Tutelar escolherâ, conforme previsto em seu 
regimento interno, o seu Coordenador administrativo, para mandato de urn 
ano, sern possibilidade de reconduçäo. 

ARTIGO 43: A destituiçâo do Coordenador administrativo do Conseiho Tutelar, 
por iniciativa do Colegiado, somente ocorrerá em havendo falta grave, nos 
moldes do previsto nesta Lei. 

PARAGRAFO UNICO. Nos seus afastamentos e impedimentos o Coordenador 
administrativo do Conseiho Tutelar sera' substituIdo na forma prevista no 
regimento interno deste órgâo. 

ARTIGO 44: Compete ao Coordenador administrativo do Conselho Tutelar: 

— coordenar as sessöes deliberativas do órgâo, participando das 
discussöes e votaçöes; 

II- convocar as sessöes deliberativas extraordinárias; 

III representar o Conselho Tutelar em eventos e solenidades ou 
delegar a sua representaçâo a outro Conselheiro; 

IV — assinar a correspondência oficial do Conseiho Tutelar; 
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V - zelar pela flel aplicaçâo e respeito ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, por todos os integrantes do Conseiho Tutelar; 

VI - participar do rodIzio de distribuiçäo de casos, realizaçâo de 
diligências, fiscalizaçâo de entidades e da escala de sobreaviso; 

VII - participar das reuniöes do Conseiho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, levando ao conhecimento deste os casos de 
ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes que não 
puderam ser solucionados em virtude de falhas na estrutura de atendimento a 
criança e ao adolescente no municIpio, efetuando sugestöes para meihoria das 
condiçöes de atendimento, seja através da adequaçâo de órgäos e serviços 
pOblicos, seja através de criaçâo e ampliação de programas de atendimento, 
nos moldes do previsto nos artigos 88, inciso III, 90, 101, 112 e 129, da Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

VIII - enviar mensalmente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e a Secretaria Municipal de Assistência Social a qual está 
ligado administrativamente, a relaço de frequência e a escala de sobreaviso 
dos membros do Conseiho Tutelar; 

IX- encaminhar ao Consetho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e a Secretaria Municipal de Assistência Social a qual estâ 
ligado administrativamente, com antecedência minima de 15 (quinze) dias os 
pedidos de Iicença dos membros do Conselho Tutelar, corn as justificativas 
devidas; 

X - encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e a Secretaria Municipal de Assistência Social a qua[ está 
ligado administrativamente, ate o dia 31 (trinta e urn) de janeiro de cada ano 
a escala de férias dos membros do Conselho Tutelar e funcionários lotados no 
6 rgâo; 

XI - prestar as contas relativas a atuaço do Conselho Tutelar perante o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, anualmente ou 
sempre que solicitado; 

XII 	- exercer outras atribuiçöes, necessárias para o born 
funcionamento do Conselho Tutelar. 

SUB-SEcAO ii 
Do Colegiado do Conselho Tutelar: 

ARTIGO 45: 0 Colegiado do Conselho Tutelar é composto por todos os 5 
(cinco) rnembros do órgâo em exercicio, competindo-Ihe: 

I - exercer as atribuiçöes conferidas ao Conselho Tutelar pela Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e por 
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esta Lei, decidindo quanto a aplicaçäo de medidas de proteção a crianças, 
adolescentes e farnIlias e zelando para sua execução irnediata e eficácia plena; 

ii - opinar, por solicitaçâo de qualquer dos integrantes do Conseiho 
Tutelar, sobre matéria relativa a autonornia do Conseiho Tutelar, bern como 
sobre outras de interesse institucional; 

III - propor ao Coordenador administrativo do Conseiho Tutelar a criaçâo 
de cargos e serviços auxitiares, modificaçöes no regimento interno e 
providências relacionadas ao desempenho das funçöes institucionais; 

IV - eleger o Coordenador administrativo do Conseiho Tutelar; 

V - destituir o Coordenador administrativo do Conseiho Tutelar, em caso 
de abuso de poder, conduta incompativel ou grave omissâo nos deveres do 
cargo, assegurada ampta defesa; 

VI - elaborar e aprovar o regimento interno do Conseiho Tutelar; 

PAR GRAFO CJNICOII As decisöes do Colegiado serâo motivadas 
comunicadas aos interessados, sem prejuIzo de seu registro em arquivo 
próprio, pelo prazo minimo de 18 (dezoito) anos. 

SUB-SEcAO III 
Dos Serviços Auxiliares do Conseiho Tutelar 

ARTIGO 46: 0 Coriselho Tutelar deverá contar corn urn quadro de 
servidores municipais destinados a fornecer ao órgão o suporte técnico e 
adrninistrativo necessârio ao exercicio de suas atribuiçöes. 

PARAGRAFO (JNICO. Caso não disponha de equipe técnica própria, deverá 
ser promovida a integraçâo operacional entre o Conseiho Tutelar e os setores 
de saáde, educação e assistência social do rnunicIpio, de modo que os 
profissionais que neles atuarn possam ser acioriados sempre que necessário, 
fornecendo a suporte técnico interdisciplinar respectivo corn a rnais absoluta 

p rio rid a d e 

SEcAO vi 
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 

ARTIGO 47: As atribuiçöes inerentes ao Conseiho Tutelar são exercidas pelo 
Colegiado, sendo as decisöes tomadas por maioria de votos dos presentes. 

PARAGRAFO UNICO. As medidas de caráter emergencial tornadas durante os 
perIodos de sobreaviso serão comunicadas ao colegiado no prirneiro dia ütil 
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imediato, para ratificaçào ou retificaçâo do ato, conforme o caso, observado o 
disposto no caput do dispositivo. 

ARTIGO 48: 0 Conselho Tutelar funcionará em local de fâcil acesso a 
populaçâo, no respectivo território de abrangência, devendo o municIplo 
disponibilizar instalaçöes fIsicas adequadas, corn acessibilidade arquitetônica e 
urbanistica e que garanta o ateridimento individualizado e sigilo de crianças, 
adolescentes e famIlias. 

PARAGRAFO UNICO. Compete ao órgäo municipal ao qual o Conselho Tutelar 
estiver administrativarnente vinculado disponibilizar equipamentos, materials, 
velculos, servidores rnunicipais, prevendo inclusive suporte técnico 
interdisciplinar para avaliaçâo preliminar e atendimento de crianças, 
adolescentes e farnulias, em quantidade e qualidade suficientes para a garantia 
da prestaçäo do serviço püblico. 

ARTIGO 49: 0 horário de funcionarnento do Conselho Tutelar é das 8h as 
17h, corn atendirnento ao páblico das 8h30rnin as 17h ininterruptamente, de 
segunda a sexta-feira ern local designado. 

§ 10. 0 atendimento no perIodo noturno e ern dias nâo óteis será realizado 
na forma de sobreaviso, corn direito a cornpensaçâo das horas excedentes. 
Nos casos de atendimento comprovado durante o perlodo de sobreaviso, tal 
forma de cornprovaçào deve estar descrita no regirnento interno do Conselho 
Tutelar. 

§ 20. Todos os membros do Conselho Tutelar deverão ser submetidos a 
rnesma carga horária semanal de atividades, bem corno a idênticos periodos 
de sobreaviso, proibido qualquer tratarnento desigual. 

§ 30 0 disposto no parâgrafo anterior não impede a divisão de tarefas 
entre as membros do Conseiho Tutelar, para fins de realização de diligências, 
fiscalização de entidades e prograrnas e outras atividades externas, sern 
prejuIzo do caráter colegiado dasdecisöes. 

ARTIGO 50: 0 Conselho Tutelar, corno órgâo colegiado, deverá realizar, no 
rnInirno, uma reunião ordinária sernanal, com a presença de todos os 
conselheiros para estudos, análises e deliberaçöes sobre as casos atendidos, 
sendo as suas discussôes lavradas ern ata, sem prejuIzo do atendirnento 
ao pübtico. 

§ 10. Havendo necessidade, serâo realizadas tantas reuniöes 
extraordinárias quantas forem necessârias para assegurar o célere e eficaz 
atendirnento da populaçâo. 

§ 20. As decisôes serâo tomadas par rnaioria de votos dos presentes 

ARTIGO 51: Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao Conselho Tutelar 
os meios necessários para registro e sistematizaçâo de informaçöes 
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relatives as demandas e deficiências na estrutura de atendimento a 
populaçào infanto-juvenil local, podendo para tanto utilizer o Sistema de 
Informaçäo pare a Infância e Adolescência - SIPIA - ou equivalente. 

ARTIGO 52: Ocorrendo vacância ou afastamento de qualquer membro do 
Conselho Tutelar titular, independentemente des razôes, o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá convocar imediatarnente o 
primeiro suplente para o preenchimento da vaga. 

§ 10. Os membros do Conseiho Tutelar suplentes serâo convocados de 
acordo corn a ordem de decrescente de votaço. 

§ 20. No caso da inexistência do suplentes, a qualquer tempo deverâ o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizer o processo 
de escoiha suplementar para o preenchimento das vagas respectivas. 

§ 30. 0 mandato dos Conseiheiros eleitos na forma prevista no parágrafo 
anterior se encerrará na mesma data quo o restante docolegiado. 

§ 
40 0 suplente convocado pare assurnir o cargo do rnernbro do Conseiho 

Tutelar receberá rernuneração proporcional aos dias em quo atuar no Orgão, 
sem prejuIzo da remuneraçäo dos titulares, quando dos afastamentos legais, 
tais como gozo do licenças e férias regulamentares. 

SEcAO VII 
DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

MEMBROS DO CONSELHO 
TUTELAR 

ARTIGO 53: Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos em sufrágio 
universal e direto, polo voto facuftativo e secreto dos eleitores rnaiores de 16 
(dezesseis) anos, em pleito coordenado e sob a responsabilidade do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante fiscalizaçâo do 
representante do Ministério Püblico. 

§ 10 . A eleiçâo será conduzida pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, tomando-se por base o disposto na Lei n° 9.709, de 
18 de novembro de 1998, corn a colaboraçäo da Justice Eleitoral, mediante 
pleito realizado sirnultaneamente em todo o território nacional no prirneiro 
dorningo de outubro do ano seguinte ao da eleiçâo presidencial. 

§ 20. As candidaturas devern ser individuals, vedada a cornposiçäo de 
chapas ou a vinculaçâo a partidos politicos. 

§ 30 . 0 eleitor poderâ voter em apenas urn candidato. 
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ARTIGO 54: Os 05 (cinco) candidatos mais votados serâo diplomados 
membros do Conseiho Tutelar titulares, para urn mandato de 04 (quatro) anos, 
permitida urna reeleiçâo. 

§ 10. Os dernais candidatos que receberern voWs serào diplomados 
mernbros do Conseiho Tutelar suplentes, pela ordern de votaçâo. 

§ 20. Somente o efetivo exercIclo da funçâo de membro do Conselho 
Tutelar por perIodo, consecutivo ou não, superior a metade do mandato, será 
computado para fins de incidência do impedimento legal a reeleição. 

§ 30• Pare fins da reeleição de que trata o parágrafo anterior, a base de 
cálculo para deterrninaçâo do perlodo consecutivo ou nào, sera dos dies de 
efetivo exercicio, acrescido das eventuais faltas justificada ou nâo, feriado, 
ponto facultativo, descanso remunerado, eventual férias e convocação 
decorrente da lei. 

ARTIGO 55: 0 processo de escoiha inicia-se corn a pubticaçâo do edital de 
convocaçäo para o 	pleito e registro das candidaturas, terâ inIcio 06 (seis) 
meses antes do térrnino do mandato dos rnembros do Conseiho Tutelar em 
exercIcio. 

ARTIGO 56: 0 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
corn o apoio da Justice Eleitoral, darâ ampla divulgaçâo ao processo de escoiha 
pare o Conseiho Tutelar, mediante publicação do edital pare registro de 
candidaturas na mIdia escrita local, afixação .em locais de amplo acesso ao 
páblico, chamadas nas redes de radio, assim corno ern sftios eletrônicos dos 
órgâos póblicos, sern prejuizo de outras forrnas de divulgaçâo. 

PARAGRAFO UNICO. 0 edital deverá conter, entre outros, a relaçâo dos 
requisitos legais a candidatura, Os documentos a serem apresentados 
pelos candidatos, as regras da campanha e o calendário de todas as 
fases do certame. 

sEcAo VIII 
DOS REQUISITOS E DO REGISTRO DA CANDIDATURA 

ARTIGO 57: Para a candidatura a membro do Conseiho Tutelar, serâo 
obedecidos, alérn dos critérios estabelecidos no artigo 133 da Lei 8.069, de 13 
de julho de 1990- Estatuto da Criança e do adolescente, os seguintes 
requisitos: 

I- Idade superior a 21 (vinte e urn) anos; 
II- Residir no rnunicipio ha rnais de 02 (dois) anos; 
III- Ester em gozo dos direitos politicos; 
IV- Escolaridade mInirna de ensino rnédio completo; 
V- Experiência minima de 1(um) ano na defesa dos direitos da criança e do 

adolescente ou curso de especializaçâo ern rnatéria da infância e 
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juventude corn carga horária minima de 360 (trezentos e sessenta) 
ho ras; 

VI- 	Aprovação em prove escrita sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente corn note igual ou superior a 6 (seis). 

PAR GRAFO UNICO: Fica obrigatória a participaço em curso preparatório 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, corn duração de 16 (dezesseis) 
horas, de todos Os candidatos, inclusive dos que estiverem concorrendo a 
reeleição, corn frequência e aproveitarnento mInimos de 75% (setenta e cinco 
por cento), sob pena de desclassificaçäo. 

ARTIGO 58: 	0 processo pare escoiha do Conseiho Tutelar serâ 
disciplinado rnediante resoluçâo do Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, nos terrnos desta Lei. 

ARTIGO 59: 	0 pedido de registro deverâ ser forrnulado através de 
requerimento protocolado junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; devidamente instruido corn os documentos necessários a 
cornprovaçâo dos requisitos estabelecidos no Artigo 57, desta Lei, abrindo-se 
vista pelo prazo de 5 (cinco) dies óteis ao representante do Ministério Páblico 
para interpor eventuais irnpugnaçöes a candidature. 

PARAGRAFO (PNICO: Ocorrendo impugnaçâo, dela deverá ser intimado o 
candidato pare apresentar sue defesa no prazo de 2 (dois) dies óteis, 
cornpetindo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 
igual prazo, relater a decisâo a respeito. 

ARTIGO 60: 	Esgotado o prazo pare registro das candidaturas e uma vez 
julgado as irnpugnaçOes suscitadas pelo representante do Ministério Püblico, a 
Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, providenciaré a 
publicacào de Edital local, contendo a nome de todos os candidatos registrados 
e fixando o prazo de 3 (três) dies üteis, contados da publicaçâo, pare 
impugnacào por qualquer eleitor. 

§ 10 Ocorrendo irnpugnaçöes, dela seth intimado o candidato para 
apresentar sue defesa no prazo de 2 (dois) dies üteis, rernetendo-se após, os 
autos eo representante do Ministério Póblico pare, em iguel prazo, emitir 
parecer. 

§ 20- A seguir, os autos serâo encarninhados ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente que, no prazo de 3 (três) dias áteis, 
decidirá a respeito. 

ARTIGO 61: 	As decisöes prolatadas pelo Consetho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, concernentes a irnpugnaçöes de registro de 
candidature de candidatos, serâo irrecorrIveis. 
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ARTIGO 62: Uma vez julgadas as irnpugnaçöes, o Conseiho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, providenciará a publicaçâo de Edital na 
Imprensa local contendo o nome dos candidatos habilitados ao pleito. 

sEçAo ix 
DA REAUzAcA0 DO PLEITO 

ARTIGO 63: 	0 processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 
obedeceré o previsto no artigo 139, § 1 0  da Lei Federal 8069/90, mediante 
Edital publicado na imprensa local no minimo 6 (seis) meses antes do pleito. 

§ 10 	0 processo eleitoral, de que trata este artigo, obedecerá ao horário 
definido em todo território nacional. 

§ 20 0 Conselho designará comissöes compostas de 3 (três) membros, 
para integrarem as mesas receptoras dos eleitores. 

§ 3 - A apuraçâo dos votos ocorrerá sob a responsabilidade dos membros 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos 
representantes do Ministérlo P(iblico. 

ARTIGO 64: E proibida a propaganda por rneio de anüncios lumiriosos, faixas 
fixas e cartazes em qualquer local püblico ou particular, corn exceção dos locals 
autorizados pela Prefeitura Municipal, para utilizaçâo por todos os candidatos 
em igualdade de condiçöes. 

ARTIGO 65: A cédula a ser utilizada no pleito de escolha dos candidatos, será 
confeccionada pela Prefeitura Municipal, mediante modelo previamente 
aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

PARAGRAFO UNICO: Poderá ser votado, no máximo 01 (urn) candidato, 
sendo considerada anulada a cédula que registrar rnais de 01 (um) candidato. 

ARTIGO 66: 0 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
disporá sobre os locais de votaçäo, exercIcio do sufrâgio e apuraçào dos votos. 

PARAGRAFO UNICO: Encerrada a votação, proceder-se-á irnediatarnente, a 
apuraçâo dos votos e preenchido o boletirn de urna assinado pelos 
componentes da mesa. 

ARTIGO 67: 0 candidato poderâ apresentar impugnaçöes a medida em que os 
votos forern sendo apurados cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, pronunciar-se a respeito, proferindo decisão não 
sujeito a recurso. 

SEçAO x 
DA PROCLAMAcAO, NOMEAçA0 E POSSE DO CONSELHO TUTELAR 
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ARTIGO 68: 	ConcluIda a apuraçâo dos votos, o Conseiho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente proclamarâ o resultado, providenciando a 
publicaçâo dos nomes dos candidatos e o nümero de sufràgio recebidos, na 
Imprensa local. 

§ 1 0- Os 05 (cinco) primeiros mais votados para o Conselho Tutelar 
serão considerados escoihidos, ficando os dernais, pela ordem de votaçâo como 
suplentes. 

§ 20 Havendo empate na votaçâo será considerado escolhido o candidato 
mais idoso. 

§ 30- Os membros escolhidos serâo nomeados pelo Prefeito Municipal, 
através de portaria, tomando posse no cargo de Conselheiro de acordo corn o § 
20  do artigo 139 da Lei Federal 8069/90. 

§ 40- Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver 
obtido o major nómero de votos. 

SEçAO xi 
DA FuNcAo, QuALIFIcAcAO E DIREITOS SOCIAIS 

DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

ARTIGO 69: A funço de membro do Conselho Tutelar exige dedicaçâo 
exclusiva, vedado o exercIcio concomitante de qualquer outra atividade 
páblica ou privada, observado o disposto no artigo 37, incisos XVI e XVTJ, da 
Constituiçäo Federal. 

ARTIGO 70: A funçâo de rnernbro do Conseiho Tutelar será rernunerada, 
atendidos os critérios de conveniência e oportunidade e tendo como base o 
tempo dedicado ao cargo e as peculiaridades locais, será fixado na referenda 
de (03) vezes o rnenor salário do funcionalismo püblico municipal. 

PARAGRAFO UNICO: A revisâo da rernuneração dos rnernbros do Conselho 
Tutelar far-se-6 observando parâmetros sirnilares aos estabelecidos para o 
reajuste dos demais servidores municipais, sem prejuIzo do disposto no 
parágrafo anterior. 

ARTIGO 71: Durante o exercIcio do mandato, o membro do Conselho Tutelar 
terá direito a: 

- cobertura previdenciária; 

II - gozo de fthrias remuneradas, após 12 meses de efetivo exercIcio, de 
30 (trinta) dias ininterruptos, sem direito a fracionamento, acrescidas de 1/3 
(urn terco) do valor da remuneraçào mensal; 

Ill - licença-maternidade; 
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IV- licença-paternidade; 

V — gratificaçâo natalina. 

§ 10 . 0 membro do Conseiho Tutelar é segurado obrigatório da Previdência 
Social, na condição de contribuinte individual, na forma prevista pelo artigo 9 0 , 

§15, inciso XV, do Decreto Federal n° 3.048/1999 (Regulamento de Beneficios 
da Previdência Social). 

§ 20. 0 membro do Conseiho Tutelar licenciado serâ imediatamente 
substituldo pelo suplente eleito que tenha participado da capacitaçäo, 
respeitando a ordem de votação. 

§ 30. Constaré da lei orçamentária municipal previsão dos recursos 
necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, a remuneração e formaçâo 
continuada dos seus membros. 

SEcAO xii 
DOS IMPEDIMENTOS 

ARTIGO 72: São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, 
companheiro e companheira, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou 
nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou 
madrasta e enteado, seja o parentesco natural, civil inclusive quando 
decorrente de união estável ou de relacionamento homoafetivo. 

§ 10 . Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em 
relaçâo ao Prefeito Municipal, a autoridade judiciâria e ao Promotor de Justiça 
corn atribuiçôes na area da infância e da juventude, em exercIcio nesta 
Comarca. 

§ 2 1 . A presença de uma das situaçöes previstas no caput do dispositivo 
nâo impede a candidatura dos interessados, sendo considerado eleito o mais 
votado e ficando os demais impedidos de atuar no rnesrno Conselho Tutelar 
enquanto aquele exercer seu mandato. 

SEcAO xiii 

DOS DEVERES E vEDAcôES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

ARTIGO 73: São deveres dos membros do Consetho Tutelar: 

I — manter ilibada conduta pUblica e particular; 

II — zelar pelo prestigio da instituição, por suas prerrogativas e pela dignidade 
de suas funçöes; 
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III - indicar os fundarnentos de seus pronunciamentos administrativos, 
submetendo sua manifestação a deliberaçâo do colegiado; 

IV - obedecer aos prazos regimentais para suas manifestaçôes e dernais 
atribuiçöes; 

V - comparecer as sessöes deIibrativas do Conselho Tutelar e do 
Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescerite, conforme 
dispuser o regirnento interno; 

VI - desempenhar, corn zelo, presteza e dedicaçâo as suas funçöes; 

VII - declarar-se suspeito ou irnpedido nas hipóteses previstas na Iegislaçâo; 

VIII - cumprir as resoluçöes, recornendaçöes e rnetas estabelecidas p e I o 
Conselho Nacional do Conselho Tutelar; 

IX - adotar, nos Iimites de suas atribuiçöes, as medidas cabIveis ern face de 
irregularidade no atendimerto a crianças, adolescentes e farnIlias de que tenha 
conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo; 

X- tratar corn urbanidade os interessados, testemunhas, furicionários e 
auxiliares do Conselho Tutelar e dos dernais integrantes do Sisterna de Garantia 
dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

XI - residir no ârnbito territorial de atuação do Conselho; 

XII - prestar iriformaçôes solicitadas pelas autoridades páblicas e pessoas 
que tenham legItirno interesse no caso, observado o disposto nesta Lei e o 
artigo 17, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

XIII - identificar-se nas rnanifestaçôes funcionais; 

XIV - atender aos interessados, a qualquer rnomento, nos casos urgentes. 

§ 10. Ern qualquer caso, a atuaçâo do rnernbro do Conselho Tutelar deve 
ser voltada a defesa e prornoçâo de todos os direitos fundamentais d e que 
crianças e adolescerites sâo titulares, corn a estrita observância das norrnas e 
princIpios definidos nesta lei e na Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, corn vista a proteçäo integral que Ihes é 
devida. 

§ 20. Para efeito do disposto neste artigo, sâo considerados interessados 
os pals ou responsável legal pela criança ou adolescente atendida, bern corno 
os destinatârios das rnedidas aplicadas e das requisiçöes de serviço efetuadas. 

ARTIGO 74: E vedado ao mernbro do Conselho Tutelar: 
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- receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de 
qualquer natureza; 

II - exercer qualquer outra funçào püblica ou privada, observado o disposto 
no artigo 3 7, incisos XVI e )OJII, da Constituiçâo Federal; 

III - utilizar-se do Conseiho Tutelar para propaganda eleitoral ou para o 
exercIcio de qualquer atividade polftico-partidária; 

IV - ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo 
quando em diligências e outras atividades externas definidas pelo colegiado ou 
por necessidade do serviço; 

V - recusar fé a documento püblico; 

VI - opor resistência injustificada ao andamento do serviço; 

VII - delegar a pessoa que não seja membro do Conseiho Tutelar o 
desempenho da atribuiçäo de sua responsabilidade; 

VIII - valer-se da funçào para lograr proveito pessoal ou de outrem; 

IX -  receber comissöes, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em 
razâo de suas atribuiçöes; 

X - proceder de forma desidiosa; 

XI - exceder-se no exercIcio da função, abusando de suas atribuiçöes 
especIficas; 

XII - aplicar medidas a crianças, adolescentes, pals ou responsável sem a 
prévia discussão e decisâo do colegiado, salvo em situaçöes emergenciais, ou 
por ocasiâo do atendimento em regime de sobreaviso, que serão submetidas 
em seguida ao referenda do colegiado; 

XIII - descumprir as deveres funcionais previstos nesta Lei. 

sEcAo xiv 

DAS SANcÔEs E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA 
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

ARTIGO 75: Constituem penalidades administrativas aplicáveis aos membros 
do Conseiho Tutelar: 

I - advertência; 

II - suspensâo do exerciclo da funçâo, sem direito a remuneração, pelo 
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prazo máximo de 90 (noventa) dias; 

Ill - perda do mandato 

ARTIGO 76: Na aplicaçâc das penalidades, deverão ser consideradas a 
natureza e a gravidade da infraçâo cometida, os danos que deJa provierem para 
a sociedade ou serviço póblico, as antecedentes no exercIcio da função, assim 
como as circunstâncias agravantes e atenuantes. 

ARTIGO 77: 0 membro do Conselho Tutelar poderth, a qualquer tempo, ter seu 
mandato suspenso ou cassado, no caso de descumprimento de suas 
atribuiçôes, prética de atos ilicitos ou conduta. 

ARTIGO 78: A sindicância e a processo administrativo discipinar contra 
membro do Conseiho Tutelar observarâo, no que couber, o disposto na Lei 
Municipal n° 4309 de 15 de setembro de 2015, que dispöe sobre Processos 
Administrativos, md uindo processos disciplinares referentes aos servidores 
páblicos municipais. 

ARTIGO 79: Perderá 0 mandato o Conselheiro por: 

I- 	Renüncia; 

TI- Nâo comparecimento a 06 (seis) sessöes consecutivas ou a 12 (doze) 
alternadas do Colegiado, no mesmo mandato; 

III- Posse em outro cargo, emprego ou funçâo püblica ou privada 
rem u ne ra d a; 

IV- Aplicaçào de sançâo administrativa de destituição da função; 

V- Transferéncia de residência ou domicilio para outro municipio; 

VI- Condenaçâo por sentença transitada em julgado pela prática de crime 
ou ato de improbidade administrativa que comprometa a sua idoneidade moral. 

VII- Falecimento. 

§ 1 0 : A perda do mandato será decretada pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, mediante provocaçäo do Ministério Püb!ico ou de 
qualquer municipe ou interessado, assegurada ampla defesa, nos termos do 
regimento interno. 

§ 2 0 : 0 suplente sera' convocado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, a assumir funçâo no Conselho Tutelar nos casos de 
vacância ou Iicença do titular e durante o efetivo exercIcio da função, terá 
direito a remuneraçâo. 
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§ 30 : 0 suplente convocado deverá assumir no prazo de 10 (dez) dias, sendo 
que eventual dilaçäo desse prazo, ocorreré por exprossa autorização do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

SEcAO xv 
DAS DIsPosIcöEs GERAIS, FINAlS E TRANSITÔRIAS 

ARTIGO 80: Fica o Poder Executivo autorizado a dispor sobre o local de 
funcionamento do Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
bern como do Conselho Tutelar, podendo para esse fim realizar as despesas que 
so tornarom necessárias para o seu funcionamento, colocando a disposiçâo 
desses órgâos os meios necessários ao seu regular funcionarnento 0 

cumprimento de suas atribuiçöes. 

ARTIGO 81: Os investirnentos necessários a implementaçâo das 	açöes 
decorrentes desta Lei devem correr a conta de dotaçöes orçamentàrias próprias 
alocadas no orçamento Municipal, devendo o Poder Executivo proceder aos 
ajustes quo so fizerem nocessérios, especialmente no quo diz respeito a 
adequaço das açöes ao Piano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 
Lei Orçamentária Anual. 

ARTIGO 82; Fica mantido para todos fins, os direitos e obrigacôes dos atuais 
mernbros do Conselho Tutelar, decorrentes da legislacâo em vigor na época da 
nomeaçâo e posse ate o término do respectivo mandato. 

ARTIGO 83: Esta Lei entra em vigor na data do sua publicaçâo, revogando-se 
as disposiçöes em contrário, em especial a Lei n° 2919 do 07 do maio do 2004; 
a Lei n° 2930 do 04 de junho do 2004; a Lei n° 3301 do 18 de outubro do 
2007; a Lei n° 3833 de 06 do setembro de 2011 e a Lei no 4055 de 07 de 
maio do 2013. 
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