CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

LEI

0°

06

de 2005.
Dispõe sobre a Política
Municipal de atendimento
dos Direitos da Criança e
do Adolescente e dá outras
providências.

A Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atribuições legais faz

.saber que a Câmara aprovou a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
0

Esta Lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direito
.::a criança e do adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada
J.pucação.

Art. l

•

r.

O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito
-~cipal, far-se-á por meio de:

Art.

I- políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esportes,
cultura, lazer, profissionalização e outras que assegurem o
desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social da criança e
do adolescente, em condições de liberdade e dignidade;
ll- políticas e programas de assistência social em caráter supletivo, para
aqueles que dela necessitem;
ll1- serviços especiais nos termos desta Lei.
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Parágrafo Único - o município destinará recursos e espaço público
para programações culturais, esportivos e de lazer, voltadas para a
infância e a juventude.
Art. 3°. São órgãos da política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente;

I- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do AdolescenteCMDCA;
11- Conselho Tutelar - CT
Parágrafo Único. Os programas de atendimento à inlancia e à
juventude, por parte do Poder Público Municipal, serão executados
pelos órgãos municipais e por intermédio de convênios com entidades
de caráter privado, observando sempre o caráter comunitário das
atividades.
Art. 4°- O município poderá criar os programas e serviços a que se referem os

incisos li e III do artigo 2° ou estabelecer consórcio intermunicipal de
atendimento regionalizado, instituindo e mantendo entidades governamentais
de atendimento, mediante prévia autorização do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 1o - Os programas serão classificados como de proteção e
socioeducativos e destinar-se-ão a:
I - orientação e apoio sociofamiliar;
li- apoio socioeducativo em meio aberto;
m- colocação familiar;
TV- abrigo;
\"- liberdade assistida;
VI- semiliberdade;
Vil- internação.
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§ 2° - Os serviços especiais visam:
I - preven ção e atendimento médico e psicológico de vítimas de
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
11 - identidade e localização de pais, crianças e adolescentes
desaparecidos;
111 - proteção jurídic o- social.
CAPÍ TULO li
DO CONS ELHO MUN ICIPA L,
DA CRIA ÇÃO, NATU REZA E ATRI BUIÇ ÕES

a e do
Art. 5°- Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Crianç

da
:\ dolescente, órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador
do
;x>lític a de promoção, atendimento e defesa dos direitos da criança e
~dol escente.

a e do
Art. 6° - Comp ete ao Conse lho Municipal dos Direitos da Crianç

.-\ dolescente, além de outras funções que lhe foram atribuídas:

I - definir a polític a de promoção, de atendi mento e de defesa da
iniancia e da adolescência no Município de Formo sa do Rio Preto Ba.,
com vistas ao cumpr imento das obrigações e garantias de seus direitos
fundamentais e constitucionais;
I1 - fiscalizar ações governamentais e não-governamentais, no
. lunicípio de Formo sa do Rio Preto Ba., relativas à promoção, à
proteção e à defesa dos direito s da criança e adolescente;
m - articular e integrar as entidades governamentais e asnãono
defmid
~overnamentais, com atuaçã o vincul ada à infância,
E-'taiUto da Crianç a e Adolescente ;
- - fornec er os elementos e informações necess árias à elaboração da
~ . sta orçam entária para planos e progra mas;
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V- receber, encaminhar e acompanhar, junto aos órgãos competentes,
denúncias de todas as formas de negligência, de omissão, de
discriminação , de exploração, de violência, de crueldade e de opressão
contra a criança e o adolescente, fiscalizando a apuração e a execução;
VI - mante r permanente entendimento com o Ministério Público, Poder
Judiciário, Poderes Executivo e Legislativo, propondo, inclusive, se
necessário, alterações na legislação em vigor e nos critérios adotados
para atendimento à criança e ao adolescente;
VII - incentivar e promover a atualização permanente dos profissionais
governamentais e não-governamentais, que prestem atendimento à
cnanç a e ao adolescente, propondo as medidas que julgar em
convenientes;
VIII - aprovar os registros de inscrições e alterações subseqüentes,
previstos em lei, das entidades governamentais e não -gover namen tais
de defesa e de atendimento aos direitos da crianç a e do adolescente, nos
termos do Regimento Interno;
IX - captar recursos, gerir o Fundo Municipal e formu lar o plano de
aplicação dos recursos captados na forma da lei;
X - conceder auxílio e subvenções a entidades governamentais e nãogovernamentais envolvidas no atendimento e na defesa da criança e do
adolescente inscritos no Conselho Municipal;
XI - promo ver intercâmbio com entidades públicas ou particulares,
organismos nacionais e internacionais, visando o aperfeiçoamento e a
consecução de seus objetivos;
XII - difundir e divulgar amplamente a política municipal destinada à
criança e ao adolescente;
XIII- elaborar o seu Regimento Interno;
XIY - fiscalizar as ações governamentais e não-governamentais com
JtUação destinada à infãncia e à juvent ude no Município de Formosa do
Rio Preto, com vistas à construção dos objetivos definidos nesta Lei;
.\.\. - registrar entidades governamentais e não governamentais de
atendimento aos direitos da criança e do adolescente, com sede ou filial
no ~lunicípio de Formosa do Rio Preto as quais tenham programa na
3rea em comento neste Município;
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ras dos sistemas municipais que
XVI - propor modificações nas estrutu
dos direitos da criança e do
visem à promoção, proteção e defesa
adolescente.
Municipal de qualquer
A concessão pelo Poder Público
, de qualquer modo, tenham por
subvenção ou auxílio à entidade que
esa dos direitos da criança e do
objetivo a proteção, a promoção e a def
ao cadastramento prévio da
adolescente, deverá estar condicionada
de que trata esta Lei.
entidade jun to ao Conselho Municipal

§ 1o

-

Direitos da Criança e do
§ 2° - As resoluções do Conselho dos
a maioria de seus

ovadas pel
Adolescente terão validade quando apr
licação de edital nos átrios do
membros e após sua divulgação e pub
Fórum Municipal e Poder Legislativo.
CA PÍT UL O 111
HO
DA CO NS TIT UIÇ ÃO DO CO NS EL

eitos da Criança e do Adolescente é
Art. 7° - O Conselho Municipal dos Dir
composto de oito membros, dos quais:
ipal de educação;
I- um representante da Secretaria Munic
nicipal de Saúde;
li -um representante da Secretaria Mu
nicipal de Serviços Sociais;
III - um representante da Secretaria Mu
nicipal de Cultura;.
IV - um representante da Secretaria Mu
não governamentais de defesa ou
V- quatro representantes de entidades
e do adolescente e/ou entidades
de atendimento dos direitos da criança
jam contribuindo efetivamente
da sociedade civil e regiliosa que este
Lei.
para o atendimento a que se refere esta
namentais de que trata o

ver
§ 1o - Os representantes de entidades não-go
, a qual será realizada
serão escolhidos em assembléia própria
inciso V
, mediante edital publicado no
em reunião convocada pelo Município

aRAsn.
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Diário Oficial do Município, onde houver, ou no placard da Prefeitura
às respectivas entidades, e os
Municipal, e convites enviados
Municipal serão indicados pelos
representantes do Executivo
respectivos titulares das secretarias municipais e órgãos no prazo de dez
dias.

§ 2° - O mandato de membro do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente terá duração de dois anos, admitida uma
recondução.
Art. 8° - A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da criança
e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será
remunerada.
Art. 9° - O Executivo Municipal destinará espaço fisico para instalação e
funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, bem como cederá recursos humanos necessários ao cumprimento
de suas atribuições.
Art. 10° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
elegerá entre seus pares um presidente, um vice-presidente e um secretariogeral.
Art. 11o - Perderá o mandato o conselheiro que não comparecer, sem
justificativa, a três sessões consecutivas ou a dez alternadas ou se for
condenado por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal,
conforme dispuser o Regime Interno, que disciplinará a substituição, com
restrita observância das normas desta Seção.
CAPÍTU LO IV
DOS RECUR SOS FINAN CEIRO S
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ude,
Art. 12° - Fica criado o Fundo Municipal da Infânc ia e Juvent
ao
indispensável à captação, ao repasse e à aplicação dos recursos destinados
desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente.

§ 1o - O fundo constitui-se das seguintes receitas:
I - dotação consig nada anualmente no orçamento municipal e as verbas
adicionais que a lei vier a estabelecer no decurso de cada exercício
(obser vação : a redaçã o deste inciso deve ser analis ada e redigi da a
fim de que não incorr a em incons titucio nalida de peran te o disposto
no artigo 167, inciso IV, da Const ituiçã o Feder al);
11 - doação de pessoas fisicas e jurídic as, conforme o disposto no art.
260, da Lei n° 8.069, de 13/07/90;
III - valores provenientes das multas previstas no art. 214 da Lei n°
8.069, de 13/07/90, e oriundas das infrações descritas nos artigos 245 a
258 da referida lei, bem como eventualmente de conde naçõe s advinhas
de delitos enquadrados na Lei n° 9.099, de 26/09/ 1995;
IV - transfe rência de recursos financeiros oriundos dos Fundos
acionai e Estadual da Crianç a e do Adolescente;
V - doações, auxílios e contribuições, transfe rência s de entidade
nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais;
VI - produ tos de ampliações financeiras dos recurs os disponíveis,
respeitada a legislação em vigor;
VII - recurs os advindos de convênios, acordos e contratos firmados no
Município e instituições privadas e públicas, nacionais e internacionais,
federais, estaduais e municipais;
VIII - outros recurs os que porventura lhe forem destinados.
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§ 2° - O fundo ficará subordinado ao Exercício Municipal, o qual,
mediante decreto municipal do Chefe do Executivo, regulamentará sua
administração, bem como prestação de contas dos recursos respectivos;
§ 3° - O fundo Municipal é vinculado ao Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual cabe a função de geri-lo,
bem como deliberar sobre os critérios da utilização de suas receitas,
consoante regulamentação constante do decreto municipal.
§ 4° - Ficam vedadas as aplicações financeiras no mercado de capitais
de risco, sendo que a aplicação em caderneta de poupança poderá ser
autorizada pelo Conselho Municipal de Direitos, desde que não haja
necessidade de aplicação imediata dos valores do Fundo na área da
inf'ancia e juventude, com resolução prévia do Conselho de Direitos.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO TUTELA R
Art. 13 - Fica criado o Conselho Tutelar de Formosa do Rio Preto, órgão

e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo
:umprimento dos direitos da criança e do adolescente no Município de
Formosa do Rio Preto, (artigos 136, Título V, Capítulo I e Disposições Gerais
:em conformidade com o que estabelecem os artigos 131, 132, 133, incisos
LII e m artigo 134 e seu parágrafo único, e artigo 13 5 e suas alterações).

~rmanente

Art. 14 - O processo de escolha dos Conselheiros tutelares será feita por meio

,·oto facultativo e secreto dos cidadãos eleitoralmente habilitados no
_ {:.:nicípio, em pleito organizado e coordenado pelo Conselho Municipal dos
J::eitos da Criança e do Adolescente, e fiscalizado pelo Ministério Público.
Ó!

-~

15- O Conselho Tutelar, depois de escolhido e empossado, elaborará o

:egimento interno, obedecendo aos limites da Legislação Federal (Estatuto
=.1 c ::ança e do adolescente - Lei Federal n° 8069/90) e desta Lei.

~-
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Art. 16- Poderá haver mais de um Conselho Tutelar no município, desde que
o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, em resolução
fundamentada e aprovada por dois terços de seus membros, indique a
necessidade da criação em virtude do crescimento populacional deste
município.
Art. 17 - O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente será
composto por cinco membros titulares.
Parágrafo Único - São requisitos para os candidatos ao Conselho
Tutelar:
I - reconhecida idoneidade moral;
II - ter idade igual ou superior a vinte e um anos no ato da inscrição;
ill- residir no Município há mais de dois anos;
IV - alfabetizado, comprovando estar cursado, no mínimo, o primeiro
ano do segundo grau;
V - experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da
criança e do adolescente.
Art. 18 - São impedidos de servir ao Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente: marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou
nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou
madrasta e enteado.
Parágrafo Único - A mesma proibição e impedimento deste artigo
estende-se à autoridade judiciária e ao representante do Ministério
Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em
exercício na Comarca.
Art. 19- Será considerado vago a cargo de Conselheiro Tutelar, em caso de

morte, renúncia ou perda do mandato.

•.v.a~ tt.
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§ 1o - Perderá o mandato o conselheiro que transferir sua residência para
fora do Município de Formosa do Rio Preto; que for condenado por
crime doloso; descumprir, injustificadamente, os deveres da função e,
neste caso, o fato será apurado em processo administrativo com ampla
defesa e voto favorável à cassação do mandato de dois terços dos
membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente;

§ 2° - As providências do parágrafo anterior não vedam a apuração dos
fatos pelo Ministério Público que, caso entenda cabível, proporá a
pertinente ação civil pública para a perda do mandato do conselheiro
tutelar perante o Juízo da infância e Juventude ou quaisquer outras
medidas judiciais equivalentes.
Art. 20 - O Conselho Tutelar funcionará durante toda a semana, nos dias

fueis. durante o dia, e, via do regime interno, seus membros estipularão os
::-:antões dos conselheiros às noites, nos finais de semanas e feriados e sua
:otatividade semanal, tudo no sentido de atender às necessidades do
~hmicípio, de suas crianças, de seus adolescentes e de suas famílias.
Parágrafo Único - Os conselheiros tutelares estarão sujeitos a
uma carga horária mínima de quatro horas por dia, e as escalas de
plantão deverão ser encaminhadas ao Ministério Público, ao Juizado da
Infância, ao Diretor do Fórum, ao Conselho Municipal de Direitos, às
Delegacias de Polícia e a outros órgãos afms.
:\:rt.. ll - O exercício efetivo
_ ~jco relevante e estabelecerá

A rt.

de função de conselheiro constituirá serviço
a presunção de idoneidade moral.

22- São atribuições do Conselho Tutelar.

I - atender às crianças e aos adolescentes sempre que houver ameaça ou
\iolação dos direitos reconhecidos no Estatuto da criança e do
Adolescente, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta,
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omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão de sua conduta,
aplicando as seguintes mediadas:
a- encaminhamento aos pais ou responsáveis;
b- orientação, apoio e acompanhamento temporário;
c- matrícula e freqüência obrigatória em estabelecimento oficial de
ensino fundamental;
d- inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à
criança e ao adolescente;
e- requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em
regime hospitalar ou ambulatorial;
f- inclusão em programas oficiais ou comunitários de auxílio, de
orientação e de tratamento a alcoólatras e a toxicômanos;
g- abrigo em entidade assistencial;
li - atender e aconselhar os pais ou responsáveis e, se for o caso,
aplicar-lhe as seguintes medidas:
a- encaminhamento a programa oficial ou comunitário de promoção à
família;
b- inclusão em programa de tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
c- encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
d- encaminhamento a tratamento psicológico e psiquiátrico;
e- obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua
freqüência e aproveitamento escolar;
f- obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento
especializado;
g- advertência;
m - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
~ requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, de educação, de
X"rviço social, de previdência, de trabalho e de segurança;
representar junto à autoridade judiciária nos casos de
~
~umprimento injustificado de suas deliberações;
·- encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua
:n.;ão administrativa ou penal contra o direito da criança e do
~ente;

- -cuninhar à autoridade judiciária os casos de suas competências;
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a pela autoridade judiciária,
VI- providenciar a medida estabelecid
ente autor do ato infracional;
dentre as previstas em Lei, para o adolesc
VII- expedir notificações;
o e de óbito da criança ou
VIII- requisitar certidões de nasciment
adolescente quando necessário;
al na elaboração da proposta
IX- assessorar o Poder Executivo loc
de atendimento dos direitos da
orçamentária para plano e programa
criança e do adolescente;
e da família, contra programa ou
X - representar, em nome das pessoas
desrespeitem valores éticos e
programação de rádio e televisão que
dutos, práticas e serviços que
sociais, bem como de propaganda de pro
e o adolescentes;
possam ser nocivos à saúde de crianças
a efeito das ações de perda ou
XI- representar ao Ministério Público par
suspensão de pátrio poder.
CA PÍT UL O VI
A DO CO NS EL HO TU TE LA R
DO PR OC ED IM EN TO DE ES CO LH
SE CÃ O I
ipal dos Direitos da Criança e do
Art. 23 - caberá ao Conselho Munic
ta Lei e legislação vigente, organizar e
Adolescente, na forma estabelecida nes
, sendo obrigatória a fiscalização do
realizar a escolha do Conselho Tutelar
~tinistério Público.
to de cinco membros efetivos e cinco
Art . 24 - O Conselho Tutelar, compos
ultativo e secreto dos cidadãos
suplentes, escolhidos pelo voto fac
is terão mandato de três anos,
qua
os
,
ípio
nic
mu
no
s
rito
insc
nte
rrne
:egula
ilar .
?e:rmitida uma recondução em pleito sim
e
o o resultado, havendo a proclamação
An .. 25 - Após a escolha, apurad
s da Criança e
idos, o Conselho Municipal dos Direito

ogação dos escolh
acitação para os escolhidos com a
oc Adolescente promoverá curso de cap
ruir o
o apoio de outras entidades, visando inst
:a,:-_.::_~çào dos suplentes, com
- '::1"
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Conselho Tutelar sob suas atribuições previstas na Lei Federal n° 8.069, de
13/07/1990.
SEÇÃ O 11
DO REGI STRO DAS CAND IDAT URAS

Art. 26 - poderão candidatar-se todas as pessoas que preencherem os
requisitos mencionados no artigo 17 e parágrafo único desta Lei.
Parág rafo Único - Os candidatos deverão formalizar pedidos de
registro de candidatura por meio de impresso próprio, disponível na
sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
e o Município de Formosa do Rio Preto, providenciará a confecção e
elaboração dos impressos referidos.
a
Art. 27- É vedada a formação de chapas agrupando candidatos, bem como
' inculação de candidaturas a qualquer partido político ou instituições públicas
ou privadas.
Parág rafo Único- As instituições públicas ou privadas poderão
cooperar na divulgação dos candidatos inscritos e cujas as candidaturas
tenham sido homologadas, sem, contudo, deixar transparecer suas
preferências.
pelo
Art. 28 - As candidaturas serão formalizadas no período determinado

C n.selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que expedirá
edital a ser amplamente divulgado.

§ I 0 - O edital fixará prazo de pelo menos trinta (30) dias para registro
de candidaturas ao Conselho Tutelar e conterá os requisitos exigidos
pelo art. 4° desta Lei e legislação pertinente, mencionando ainda a
remuneração a que fará jus o conselheiro escolhido e empossado.
ser preenchido
: _ o - O requerimento de registro de candidatura deverá
pelo próprio candidato e entregue para o Conselho Municipal de
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Direitos em local e para pessoa especialmente autorizada, o que será
divulgado no edital que trata este artigo.
Art. 29 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
indeferirá os pedidos de registro de candidaturas cujos postulantes não
preencherem os requisitos legais exigidos.

Parágrafo Único - A decisão do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente que indeferir o pedido de registro de
candidatura será sempre fundamentada.
SEÇÃO III
DA PROPAGANDA DOS CANDIDATOS

Art. 30 - Visando assegurar igualdade de condições na escolha pública, o
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente fiscalizará os meios de
comunicação, inclusive emissoras de rádio, de forma que os candidatos
disponham do mesmo período de tempo na divulgação de suas candidaturas.
Art. 31 - Durante a campanha que antecede a escolha popular poderão ser
promovidos debates, envolvendo todos os candidatos cujas inscrições tenham
sido deferidas, permitindo aos cidadãos avaliarem o potencial de cada
postulante do Conselho Tutelar.

Parágrafo Único - caso o número de candidaturas deferidas
impossibilite a realização de um umco debate com todos os
concorrentes, é facultada a realização de debates de grupos de
candidatos, desde que haja aceitação de todos aos critérios de sua
realização e divisão.
Art. 32 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
providenciará ampla divulgação da escolha, de forma a conscientizar e
motivar os cidadãos aptos à mesma.
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Art. 33 - fica expressamente proibida a propaganda que consista em pintura
ou pichação de letreiros ou outdoors nas vias públicas, nos muros e nas
paredes de prédios públicos ou privados ou nos monumentos. E faixas
somente poderão ser afixadas dentro de propriedades particulares, vedando-se
a sua colocação em bens públicos ou de uso comum.

§ 1o - Será permitida a distribuição de panfletos, mas não a sua afixação
em prédios públicos ou particulares, considerando-se lícita à
propaganda feita por meio de camisetas, bonés e outros meios, desde
que não seja ofensivo a qualquer pessoa ou instituição pública ou
privada, sendo expressamente vedada à propaganda por alto falantes ou
assemelhados fixos ou em veículos.
§ 2° - O período licito de propaganda terá inicio a partir da data em que
forem homologadas as candidaturas, encerrando-se três dias antes da
data marcada para a escolha;
§ 3° - No dia da escolha é vedada qualquer tipo de propaganda,
sujeitando-se o candidato que promovê-la a cassação de seu registro de
candidatura em procedimento a ser apurado perante o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
§ 4° - O candidato que descumprir o quanto determinado no "caput" e
parágrafos 1o e 2° deste artigo fica sujeito à multa de OI(um) salário
mínimo a 1O(dez) salários mínimos, sendo estes valores revertidos ao
fundo que trata esta Lei, ou no caso de sua inexistência será depositada
em conta corrente bancária, para posteriormente, ser integrado ao fundo,
tudo em procedimento a ser apurado perante o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
SEÇÃO IV
DA ESCOLHA

CAMARA MUNICIPA L DE FORMOSA DO RIO PRETO
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Art. 34 - O modelo da cédula, elaborado da forma mais simplificada possível,
conterá os nomes de todos os candidatos em ordem alfabética, sendo este
realizado em reunião do Conselho de Direitos, com a presença dos candidatos
que quiserem comparecer, e perante o representante do Mipistério Público,
que será previamente notificado pessoalmente de tal data.

§ 1°- A cédula para a escolha dos conselheiros tutelares serão
rubricadas pelos membros das mesas receptoras de votos antes de sua
efetiva utilização pelo cidadão;
§ 2°- A cédula conterá os nomes de todos os candidatos cujo o registro
de candidatura tenha sido homologado, obedecendo à ordem alfabética.

§ 3°- Os cidadãos poderão votar em até um nome, constantes da cédula,
sendo nulas as cédulas que contiverem mais de um nome assinalado ou
que tenham qualquer tipo de inscrição que possa identificar o votante.

§ 4° - A homologação e o sorteio de que trata o parágrafo segundo será
realizado em até cinco dias úteis após a data de encerramento do prazo
para registro de candidaturas ou da data do julgamento de eventual ( is)
impugnação(ões), sendo que o Município de Formosa do Rio Preto,
providenciará a confecção das cédulas no montante necessário à escolha
popular indicada pelo Conselho Municipal de Direitos.
Art. 35 - Qualquer pessoa maior e capaz, inscrita eleitoralmente pelo
município, poderá, até o último dia útil antes da realização da homologação
referida no parágrafo 4° do artigo anterior, requerer ao presidente do Conselho
~lunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a impugnação de
candidaturas, em petição fundamentada e indicando as provas que poderão ser
prüduzidas.

§ I o - Impugnada qualquer candidatura, a homologação das
candidaturas ficará suspensa até decisão final do Conselho de Direitos
da Criança e do Adolescente;
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§ 1o - Na cabina de votação será afixada uma relação com os nomes dos
candidatos, obedecendo a ordem alfabética.
§ 2°- Será permitido o voto do cidadão mesmo que ele não se apresente
com seu titulo eleitoral, desde que não haja duvida na oportunidade
sobre sua real identidade.
§ 3° - Não portando o cidadão qualquer documento de identidade, o
Presidente da mesa receptora, consultando seus auxiliares e eventuais
fiscais presentes, decidirá pela coleta ou não do voto do mesmo na
forma geral, fazendo-o quando não houver nenhuma dúvida concreta
sobre tal identidade.
§ 4° - Havendo argüição de dúvida relevante quanto à identidade do
cidadão, por parte de qualquer pessoa presente no local, o Presidente da
seção deverá colher em separado o voto, descrevendo tudo na ata de sua
seção, inclusive nominando o impugnante e sua justificativa.
Art. 39 - cada candidato poderá nomear um fiscal para cada seção,
comunicando todos os nomes, número das cédulas das identidades e as
respectivas seções até o final do prazo de propaganda prevista nesta Lei ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual
encaminhará para cada seção a relação de fiscais aptos a permanecer no locaL
Art. 40 -termina da a votação, serão as urnas lacradas na presença de dois
candidatos e, na falta destes, de um ou mais cidadãos e o lacre rubricado
pelos presentes.
Art. 41 - Todo processo de escolha será fiscalizado pelo representante do
Ministério Público da Comarca, que intervirá quando julgar necessário,
podendo ainda indicar auxiliares, acompanhado todo o procedimento pelo juiz
de direito da Vara de Infància e Juventude da Comarca.

aMASu.
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Par ágr afo Único.- Os mesários que atuarão
na apuração da escolha do
Conselho Tutelar serão indicados pelo juiz
eleitoral da Comarca e
convocados antecipadamente para o dia
da apuração pela Justiça
Eleitoral, a pedido do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente.
SEÇ ÃO V
DA AP UR AÇ ÃO E PRO CL AM AÇ ÃO DO
S ESC OL IDD OS
Art. 42 - encerrando o horário para a votação
, todas as urnas, devidamente
lacradas e rubricadas,serão levadas pelos mes
ários para o local designado para
a apuração, onde a Junta Apuradora, coorden
ada pelo presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Ado
lescente, sob a fiscalização do
Ministério Público, iniciará a apuração dos voto
s.
Art.43 - Os serventuários da Justiça, o Pref
eito municipal e os Vereadores
poderão assistir a apuração em local próx
imo, mais no local da efetiva
apuração somente poderão comparecer
os escrutinadores previamente
designados, os membros do Conselho Munici
pal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o representante do Ministério
Público e juiz de direito da
Infância e Juventude.
I

Par ágr afo Único - Os candidatos do Conselh
o Tutelar ou um fiscal
indicado por cada candidato poderão acompa
nhar a apuração, obedecido
eventual rodízio no local caso o espaço não
permita a permanência dos
mesmos no recinto.
Art . 44 - Serão considerados escolhidos os cinc
o candidatos

mais votados.

§ 1o - Os candidatos que pelos números de
votos obtidos estiverem
colocados de sexto a décimo lugar, serão
declarados suplentes do
Conselho Tutelar.
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§ 2° - Havendo empate entre os candidatos se dará preferência ao
candidato mais idoso;

§ 3°- Persistindo o empate, se dará preferência ao candidato que tiver
comprovado na documentação, apresentada na oportunidade do pedido
de registro de candidatura, maior experiência em instituições de
assistência a in:f'ancia e à juventude.

§ 4° - Persistindo ainda o empate, sedará a preferência ao candidato que
mais tempo resida em Formosa do Rio Preto.

§5°- Caso o empate persista, será realizado sorteio.
Art. 45 - Os incidentes que ocorrerem durante a apuração serão resolvidos
por decisão da maioria dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, ouvindo o Ministério Público, constando-se tudo do
boletim da Junta Apuradora.
Art. 46 - Terminada a apuração de todas as urnas, não havendo questões
incidentes a serem solucionadas, o presidente do Conselho proclamará os
escolhidos, anunciando que, os que tiverem interesse terão o prazo de cinco
dias corridos para apresentar formalmente impugnação quanto ao resultado da
escolha.
Parágrafo Único - O procedimento de decisão de eventuais
impugnações ao resultado tratado pelo caput seguirá as regras
estabelecidas no artigo 35 desta Lei.
Art. 47 - Decorrido o prazo do artigo anterior sem qualquer impugnação
quanto ao resultado da escolha, ou decidas todas as impugnações
apresentadas, o Presidente do Conselho de Direitos da Criança e do
Adolescente, com a participação do Ministério Público, designará data para a
posse dos escolhidos e comunicará o resultado da escolha ao juiz de direito,
ao prefeito municipal, ao presidente da câmara municipal e ao Conselho
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Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, encaminhando-lhes a
relação nominal dos conselheiros escolhidos e seus suplentes, em ordem
decrescente com relação ao número de votos obtidos.
Art. 48 - em todas as seções haverá formulário próprio para a lavratura de ata
com descrição minuciosas das ocorrências verificadas e o número de votantes,
subsidiando a feitura do Boletim de apuração a ser preenchido pela junta
apuradora.
Parágrafo Único - O Boletim de Apuração será elaborado pelo
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.
SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇ ÕES FINAIS

Art. 49 - Os conselheiros tutelares que pretenderem disputar nova escolha,
para eventual recondução por uma vez, deverão desincompatibilizar-se até o
primeiro dia útil posterior ao dia da homologação das candidaturas pelo
Conselho Municipal de Direitos, assumindo o suplente na ordem decrescente
de votação, desde que não seja também o candidato, caso em que assumirá o
suplente imediatamente abaixo.

Parágrafo Único - a inobservância do prazo do parágrafo anterior
acarreta a inelegibilidade do candidato e possibilitara a impugnação da
candidatura e o indeferimento do seu pedido de registro.
Art. 50 - até a elaboração do seu regimento interno, fica o Conselho

. !unicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma vez instalado, com
• mpetência para declarar a vacância e o impedimento dos cargos de seus
=--:nbros.
:ut. 51 - declarada a vacância ou impedimento, o presidente do Conselho
· .:ipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comunicará à entidade
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