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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

LEI E.SPE.C:ÍFIC:A N. o 1
Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outJ·as providências.

O Prefeito Municipal ele Formosa do Rio Preto, faz
saber que a Câtnara rvfunicipal aprovou e ele S311Ciona a seguinte Lei:

CAPÍTlJL<J I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. lo- Esta Lei dispõe sobre a politica tnunicipal de
atend~ilento dos direitos da criança e do adolescente e estabelece nonnas
gerais para a sua adequada aplicação.
~tut.

2° - O atendirnento dos direitos da criança e do
adolescente, no âmbito tnunicipal, far -se-á através de:
I - Politicas sociais básicas de educação, a saúde, recreação, esportes, cultura., lazer, profi.ssionalizaç.ão e outras que assegurem o desenvohitnento físico, tnental, tnoral, espiritual e social da criança e do adolescente, en1 condições de liberdade e dignidade;
II - Politicas e programas de assistência social, crn caráter supletivo, para
aqueles que dela necessitetn~
III- Serviços especiais nos tennos desta Lei.

·Parágrafo Único - O l\1unicípio destinará recursos e
espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para :i.nf'ancia e a juventude.

~

Sobre a Política de Atendil:11eltto aos Direitos da C1ianca e do Adolescente.
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Art. 3° - É órgão de política de atenclnnento elos direitos da criança e do adolescente o Conselho :rvfunicip:ll dos Direitos da cri-

ança e do Adolescente ~

·

i\rt. 4° - O 1'Iunidpio poderá cri;;:~r os programas e serviços a que :lludetn os Incisos I e II do Att. ~ desta Lei ou estabelecer consórcio intennunicipal para atenditnento regionalizado, instituído e tnantendo entidades govemarnentais de atendnnento, tnediante prévia autorização
do Conselho l\1unicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo Único 1o - Os prograrnas serão classificados
con1o proteção ou sócio-educativos e destinar-se-ão a:
a) orientação e apoio sócio - fanúliar~
b) apoio sócio - educativos em meio abetto~
c) reinserção na famili~
d) abrigo~

e.) liberdade assistid.:.'\
f) semi - liberdade.~
g) integração.
Parágrafo 2°- Os serviços especi21is visam:
a) a prevenção e o atenditnento tnédio e psicológico as vítitnas ele negligência, maus tratos, exploração, abuso, etueldade e opressão~
b) a identificação e a localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos~

c) a proteção jurídico-sociaL

CAPÍTU LO li
DO CONSE LHO 1\-fUNIC~IPAL DOS DIREIT OS DA
ttUJ\d.'\lt~ E DO ADOLE SCENTE.
-

.:nto aos Dirt?itos da C1ia.nca i.' do Adolt?scente.

RIO PRETO
PREF EITU RA MUN ICIP AL DE FOR MOS A DO
ESTA DO DA BAH IA

Art. 5° -Fic a criado o Con selho "tviunicipal dos Direicqnt rolad or da polititos da Cria nça e do Adolescente, órgã o delib erati vo e
obse rvad a a cmn poca de atendirnento, vinc ulad o ao Gab:inet.e do Prefeito,
88, Incis o li, da Lei
sição parit ária de seus tnen1bros, nos tenn os do Art.
0
Fede ral n. 8.069/90.
Art. 6° O Con selho rvfunicipal dos Dire itos ela Cria nça
, na seguinte conf ore do Adolescente é com post o por 12 (doz e) tnetn bros
núda de:
especificados:
I- 06 (seis) repre senta ntes do Pode r Públ ico, a segu ir
a) Um (O 1) repre sent ante do Gab inete do Prefeito~
i\.ssistência
b) Um (O 1) represe11!.ante da Secr etari a J\:1unicipal de
·
···
Social;
Educ ação ;
c) Un1 (O 1) repre sent ante da Secrek-:rria Mun icipa l da
raçã o e Fid) Um (O 1) repre senta nte da Secr etari a de Adm inist
nanç as;
e Obra s;
e) Um (O 1) repre senta nte da Secr etari a de Tran spor tes
t) Um (O 1) repre senta nte da Secr etari a de Saúde,
enta is de deli - 06 (seis) repre senta ntes de entid ades não- gove rnam
esce nte ou na inexisfesa ou atenditnento dos direitos da criM ça e elo adol
tênc ia ou insuficiência, outra s ONG 's de expressão.
Prod utor es
a) Utn (O 1) repre senta nte da Asso ciaç ão dos Pequ enos
Rurais de CM a Brav a:
s Rurais;
b) Um (O 1) repre senta nte do Sindicato dos Traball1adore
c) Um (O 1) repre senta nte da Igre ja Católica;
d) Utn (O 1) repre senta nte das Igrej as Evan gélic as;
Prod utor es
e) Um (O 1) repre senta nte da Asso ciaçã o dos Pequ enos
dos AlTedores de F onno sa do Rio Preto;
s Rut) Utn (01) repre senta nte da Ass. Dos Pequ enos Prod utore
rais de Olho D'ág ua e Lago a;

Parágrafo· 1o

-

Os conselheiros representantes das Se-

nícipal, entre pess ocretarias :rvfunicipais serão des'ignados pelo Pref eito 1v1u
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prazo de
as cotn poder es de decisão no âmbito da t·espectiva Secretaria, no
10 (dez) dias.
P<l!ágrafo 2° - Os repre sentm tes de organizações da
Nlmúcisociedade civil serão eleitos pelo voto das entidades cmn sede no
sociepio, reuni das etn assen1bléia conv ocada pelo Prefe ito Nlutúcipal pela
publi cadade civil organ izada ou pelo :tvfinistério Público, tnediante edital
cipal e
do, por afixação, no Mura l da Prefe itura Mmúcipal, da Câtna ra Mutú
no parádo F ótun1 Des. Gerso n Perei ra dos Santos, no prazo estabelecido
w-ato 31lterior, p<l!a notneação e posse pelo Conselho.
Parág rafo 3° - A designação de n1e.tnbros do Cons elho
c.on1preenderá a dos respectivos suplentes.
Parág rafo 4° - Os Conselheiros representantes da soeianos,
edade civil e respe ctivo s suplentes exerc erão tnanctmo de dois (02)
adnút indo- se apenas un1a única recon1endação.
Parág rafo 5o A função de mem bro do Cons elho é considera da de interesse públi co relevante e não será remu nerad a.
Par3grafo 6° - A non1eação e posse dos metn bros do
de escoconselho far -se-á pelo Prefe ito J\.1unicipa1, obede cidos os critérios
lha previstos nesta Lei.

Art. 7o - compete ao Cons elho Municipa1 dos Direitos
da Crian ça e do Adolescente:
sI- Fonn ular a políti ca muni cipal dos direitos da crian ça e do adole
cente, definindo p1-ioridacles e contr oland o as aç.ões de execução;
sse
II - Opina r na fonnu lação elas politicas socia is básic as de :intere
cta criança e do adolescente;
aIII - Deliberar sobre a conve niênc ia e oport wúda de de imple tnent
Att. 2°
ção de progr atnas e serviç os a que se refere tn os inciso s II e III elo

uooeiJto

ao~~a e do Adole~cente.
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desta Lei, betn corno, sobre a criação de entidades goven131nentais ou r ealização de consórcio intennunicipal regionalizado de ate~ditnento~
IV- Elaborar seu Regitnento Interno~
V- Solicitar as indicações para o preenchimento de cargo ele Conselheiros, nos casos de vacância e ténnino do tnandato~
VI- Gerir o Fundo Nlunicipal, alocando recursos para progratnas das
entidades não-govematnentais;
\lii- Propor tnodificações nas estruturas das Secretarias e Órgãos da
Administraç.ão ligadas, direta ou indiretamente, a prmnoção, proteção e defesa dos clireitos da criança e do adolescente~
VIII - Opinar sobre o Orç.a1netlto Municipal destinado a assistê.ncia
social, saúde e educação, ben1 con1o, ao funcionatnento dos Conselhos Tutelares, indicando as modificaç.ões necessárias a consecução da política
fonnulad~

IX- Opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para
programações culturais, esportivas e de lazer, voltact.1.S para a in:t3ncia e a
juventude;
X - Proceder a inscrição de progr3lnas de proteção e sócioeducativos de entidades govern31nent;3is e não-governan1entais de atendimento:
XI - Proceder o registro de entidades não-govem3lnentais de atendirnento:
XII- Fi.xar critérios de utilização, através de planos de aplicação das
doações subsidiadas e den1ais receitas, 3plicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob fonna de aguarda, de criança ou
adolescente, órfão ou abandonado, de dificil colocação familiar:
XIII- Fi.x:ar remuneração dos men1bros do Conselho Tutelar, observados os critérios estabelecidos nesta Lei.
Art. SO- O Conselho :rv1unicipal tnanterá utna secretaria

geral destinada ao suporte adtninistrativo-financeiro necessário ao seu funcionarnento, utilizando-se de instalações e funcionários cedidos pela Prefeitura rv1l!!_~1i~ci~w.w.;w._.- - - -
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LE.I E.SPEC:ÍFI CA N. o 02
CRIA E. REGULAlVIE.NTA O FIVIDCA
Ci\PÍTlJLO 111
DO FUI\TIO l\rfUNICIPi~L DOS DIREITOS DA
CRIANÇ~A E DO ADOLESCE.NTE.
A1t. 9° - Fica criado o Fundo l'viunicipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente, que será gerido e administrado pelo Conselho
l'vfunicipal elos Direitos ela Criança e elo Adolescente.
Parágrafo lo - O fundo tern por objetivo facilitar a capacitação, o repasse a aplicação de recursos destinados ao desenvolvirnento
das ações de 31end:itnento à criança e ao adolescente.
Parágrafo 2° - "t:...s ações de que tr31a o Parágrafo anterior referem-se prioritariJtnente aos programas de proteção especial à cri;.mça e ao adolescente etn situação de risco social e pessoal, cuja necessidade de 31enção e..xtrapola o âtnbito de 31uação das políticas sociais básicas.
Parágrafo 3°- O Fundo Municipal elos Direitos da Criança e do Adolescente será constituído:
L
Pela dotação consignada anualtnente no OrçJtnento do :tvfunicipio para assistência social voltada à criança e ao adolescente~
II.
Pelos recursos provenientes dos Consel110s Estadual e N acional dos Direitos da C1iança e do Adolescente;
III. Pelas dqações, auxilios, contribuições e legados que l11e venham a ser destinados;
IV. Pelos valores provenientes de tnultas decorrentes ele condenações em ações civis ou de imposição de penalidades administrativas previstas na Lei Federal n. 8.069/90;
V.
Por outros recursos que lhe foretn destinados;
0

Lei oue ~ih Sobre a Política de- Atendime.{íto aos Diri1fõs da Cria.nca e do Adolescente.
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v1. .Pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes ele depósitos e
aplicações de capitais.
Art. 1oo

-O

Fundo será regu1atnentado por Decreto
e.x.-pedido pelo Poder E"\ecutivo :tvfunicipal.

LEI ESPEC~ÍFICA N.o 03
CAPÍ TlJLO I\l
DO CONS E.LHO TUTE LAR
SEÇÃ O I
DIS~OSIÇÕE.S GERA IS
.A.1rt. 11 - Fica criado o Conselho Tutel~u-, órg_ão permanente e autônomo, não Jurisdicional, vinculado ao Gabinete do Prefeito,
encarregado de zelar pelo cun1prirnento dos direitos da criança e do adolescente, composto de cinco (05) n1etnbros titulares e suplentes, na forma do
Parág.r3fo 1o do A.tt. 31 desta Lei, para tnandato de três ( 03) anos, pen:nitida
a recondução.
Art. 12- O processo de escolha dos tnetnbros do Con-

selho Tutelar será feito por utn Colégio Eleitoral fonnado por instituições
devidatnente credenciadas pelo Cl\1DCA.
Parágrafo 1o - S--tão autotnaticatnente credenciadas as
entidades sociais registradas no ClVIDCA.
Parágrafo 2° - Tatnbétn, poderão cotnpor o Colégio
Eleitoral todas as entidades e instituições juridicatnente constituiclas há
tnais de vinte e quatro (24) tneses que atuetn na área de educação e assisolescentes .
·
t' ·
....

~

o aos Direitos àa Crianca e do Adolescente.
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Parágrafo 3° - O CMDC A estabelecerá previamente os
ctitérios para o credenciatnento das instituições.
Parágrafo 4° - As organizações referidas neste artigo
serão convocadas pelo CMDC A, tnediante Edital publicado no Mural da
Prefeitura :rviunicipal, da Câmara ~funicipal e do Fónun Dr. Des. Gerson
Pereira dos Santos, para protnoveretn a indicação de seus delegados para
con1poren1 o Colégio Eleitoral, devendo essa indicação recair, preferenciahnente, na pessoa de seu representante leg31 que será credenciado para
exercer o direito de voto para o Conselho Tutelar.
Par3grafo 5° - O Conselho Municipal dos Direitos da
Crianç.a e do Adolescente oficiará ao Ministério Público para dM ciência do
inicio do processo eleitoral, em cun1prin1ento ao 1~rt. 139 do Est:::U.uto da
Criança e do Adolescente.
Parágrafo 6° - No Edital e no Regitnento da eleição
constarão a cotnposição das comissões de organização do pleito, da seleção
e elaboração de prova e banca entrevistadora, criados e escolhidas porRe solução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo 7o - O credenciatnento do represenkmte da
entidade será pessoal e :intransferível, após o décimo ( 10°) dia antecedente
à eleição, ressalvado o caso de mmte ou doença que o :ilnpossibilite, tnomenk1nea ou pern1anentemente, a situação do falecido deverá ser requerida
pela entidade no prazo má.x:i1no de quarenta e oito (4 8) horas, a contar do
dia do óbito, ou outro prazo que lhe for defuúdo pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo SO - O voto será direto e secreto, etn pleito
realizado sob a coordenação e responsabilidade do Conselho J\1unicipa1 dos
Direitos da Criança e do Adolescente e t1sca1ização do :tv1inistério Público.

eitos

~Adolescente.
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DO S REQ UIS ITO S E. DO REG IST RO Di\S
CA ND IDA TUR AS
Alt. 13 - A cand idatu ra ao cargo de Conselheiro tutelar será :individual.
Art. 14 - Son1ente pode rão concorrer ao pleito ele escolha as que preen chere m aos seguintes requisitos:
Idoneidade moral, finna da em docun1ento próprio, segundo
L
e elo Adolescritérios estipulados pelo Conselho dos direitos da Criança
cente, através de Resolução;
Idade superior a vinte e um (21) anos;
li.
III. Residir no 1r1unicípio há mais de dois (02) anos;
IV. Estar no gozo de seus direitos políticos;
Apresentar no mon1ento da inscrição certificado de conclusão
V.
de curso equivalente ao 2° grau;
1o, doze
VI. Cmnprovação de e).-periência profissional de, no mitlin
e, mediante
(12) tneses, etn atividades na área ela cri~mça e do adolescent
cotnpetente "cun iculu tn" docutnentado;
Estatuto da
VII. Subn1et.er-se a mna prov a de conhecimento sobre o
ca, a ser forn1alizada por utna
Cri~ça e do adolescente e ent1·evist.a públi
comissão designada pelo CtvlD CA.

ParJg!afo lo - O candidato, que tbr tne.mbro do Conpleitear carselho f-..1unicipal dos direitos da Crian ça e do Adolescente, que
at.o da aceitago de Conselheilo Tutelar, deve rá pedir seu afastamento no
ção da inscrição do Conselheiro.
Parágrafo 2° - O cargo ele ConselheiJo Tutelar é de defunção púdicação exclusiva, send o i.t1con1pativel cotn o exercício de outra
blica.

Att. 15 - O pedid o ele i.t1scrição deverá ser fonnu1ado
ao Conselho
pelo candidato etn requ erun ento assi.t1ado e protocolado junto

#
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instruído
Iviunicipal dos Direitos da Crian ça e do Adolescente, devidamente
estacotn todos os docutnentos necessarios a cotnprovação dos requisitos
·
belecidos em Edital.
Art. 16 - Cada candidato pode rá registrar, além do

pela Conotne, utn cognotne, e terá utn nútne ro oportunatnente sottea do
missão Eleitora.

i\.rt. 17 -Enc errad as as inscrições, será aberto o prazo

cação no
de três (03) dias para unpugnações, que ocorrerão da cL.lt.a da publi
cipa1 e do Fónu n Dr. Des.
~1ura1 da Prefe itura Municipal, da Câma ra ~1uni
ado,
Gerso n Perei ra dos Santos e, ocorr endo aquela, o candidato será intun
pela mesrn a forma, para em três (03) dias apresentar defesa.
Par3grafo 1o - Decorridos esses prazos, será oficiado
ça e do
ao IV.Linistério Públi co para os fins do Art. 139 do Estatuto da Cdan
Adolescente.
Parágrafo 2°- Have ndo unpu gnaçã o do :Niinistério Púintimablico o candidato terá igual prazo para apresentar defesa, mediante
ção pelos rnesn1os meio s de comunicação.
Parágrafo 3° - Cutnprindo o prazo acitna, os autos seno prazo
rão submetidos à Comissão Eleitoral para decidir sobre o rnérito,
:tviunide três (03) dias e, dessa decis;lo, publi cada no :Nlural da Prefe itura
dos Smcipal, da Câma ra Muni cipal e elo Fótun1 Dr. Des. Gerso n Perei ra
tos da
tos, caber á recursos para o Plenário do Conselho :Nlunicipal dos Qirei
etn igual
Crian ça e do Adolescente, no prazo de três (03) dias, que decidirá
Câtnaprazo, publi cando "3Ua decisão no 1v1ur3l da Prefe itura rv1unicipal, da
ra ?v1U1úcipa1 e do Fóru m Dr. Des. Gerson Perei ra elos Santos.
Att. 18 - Julgadas etn definitivo, todas as unpu gnações, o conselho !\1wucipal dos Direitos ela Criança e do Adolescente pue do
blicará Edital no ?v1ural da Prefe itura :rv1unicipal, da Cfunara :tvfU1licipal

L~i
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F órutn Dr. Des. Gerson Pereira dos Santos, cotn a relação dos candid3tos
habilitados.
Art. 19 - A etnpresa particular que tiver, ernpregado

seu eleito para cotnpor o etnprego, cargo ou ft111ção na etnpresa, betn corno
sua rernuneração ou diferença entre esta e a de Conselheiro Tutelar, será
agraciada pelo conselho ~1unicipa1 dos Direitos da Criança e do Adolescente cotn diplotna de relevantes serviços prestados à causa da criança e do
adolescente, em cerimônia especiahnente designada para este fun.
Parágrafo lo - Se o servidor tnunicipal ou empregado
for eleito para o Conselho Tutelar, poderá optar entre o valor do cargo de
Conselheiro ou o valor se seus vencimentos incorporados, ficando-lhe garantidos:
O reton1o ao cargo, etnprego ou função que exercia, assitn que
I.
lL"ldo seu n1at1dato~
A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais.
II.
· Parágrafo 2o- A Prefeitura :tv1urúcipal procurará firmar
Convênio cotn os Poderes Estadual e Federal para permitir igual vatltagem
ao servidor público Estadual ou Federal.

SEÇÃO III
DA REALIZ AÇÃO DO PLEITO
Att. 20 - O pleito para escolha dos rnernbros do Con-

selho Tutelar será convocado pelo Conselho 1v1unicip;ll elos Direitos ela Cri~mça e do Adolescente tnediante edit;ll publicado no :tvfural da Prefeitura
Iv1unicipa1, da Câmàra !vflmicipal e do Fótmn Dr. Des. Gerson Pereira dos
Santos, especificat1do dia, horário, para recebitnento dos votos e de apuração.

~
o ao~

Direito~

da Crianca e do Adole~cente.
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i\rt. 21 - A eleição do Conselho Tutelar ocorrerá no
prazo tná..xuno de noventa (90) dias a contar da publicação referida no .L\!t.
·
18 supra.
Parágrafo Único - A renovação do Consell1o Tutelar
terá publicação do Edital seis (06) tneses antes do ténnino dos tnandatos
dos eleitos pela pritneira vez e assun sucessivatnente.
Art. 22 - A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá aos limites itnpostos pela legislação municipal ou às posturas municipais e garantirá a utilizaç.ão por todos os candi<L1t.os etn igualdade de condições.
Art. 23 - l\s cédulas serão confeccionacL.1S pela Prefeitura t1unicipal n1ediante modelo aprovado pelo Conselho J\rfunicipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e serão n1.bricadas por um :metnbro da
Comissão Eleitoral, pelo Presidente da }..1esa Receptora e por um tnesário.

Parágrafo lo - O eleitor poderá vot.:n· em cinco (05)
candidatos.
Parágrafo 2o - Nas cabinas de votação serão fixadas
lista corn relação de nomes, cognomes e nútneros dos candidatos ao Consell1o Tutel~r.

lut. 24 - As universidades, escolas, entidades assitenciais, clubes de serviços e org:mizações da sociedade civil poderão ser convidados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e elo Adolescente
para inclicaretn representantes para cornporetn as :tv-1esas Receptoras e/ou
Apuradoras.
.A1t. 25 - Cada cancliclat.o poderá credenciar no tnáxi-

t1sça1 para cada :rv1esa receptm;:q ou Apuradora.
>
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SEÇÃO IV
DA PROGR;\lVIAÇÃ O, NOJVlE.A.ÇÃO E POSSE
Art. 26 -Encerrada a votação, se procederá imediatamente a contagen1 dos votos e sua apuração, sob responsabilidade do Conselho 11lmicipa1 dos D:ireitos da Crümça e do Adolescente e fiscalização do
Ministério Público.
Parágrafo Único - Os c&J.diddtos poderão apresentar
impugnação à tnedida etn que os votos foretn apurados, cabendo a decisão
à própria mesa receptora, pelo voto tn3joritário, con1 recurso ao conselho
lVfunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que decidirá etn três
(03) dias, facultada a n13nifestação do l'vfinistério Público.
i\rt. 27 -Concluída a apuração dos votos e decididos

os even1u3is recursos, o Conselho :tvlunicip31 dos Direitos da Criança e do
Adolescente proclatnará o resultado, providenciando a publicação elos notnes dos candidatos votados, cmn nútnero de sufrágios recebidos.
Parágrafo 1o - Os cinco (05) pritneiros candidatos mais
votados considerados eleitos, ficando os seguintes, pelas respectivas ordens
de votação cotno suplentes.
Parágrafo 2°- Havendo etnpdte na votação, será considerado eleito o cancliddto que obtiver tnelhor desen1penho na seleção.
Parágrafo 3° - Os rnetnbros escolhidos, titulares e suplentes, serão diplon1~dos pelo conselho lV1w1icipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente cotn registro etn ata, e será oficiado ao Prefeito lV1unicipal
para que sejan1 notneados cotn a respectiva publicação no lV1w-al da Prefeitura 1v1m1icipal, da Câtnara :tv1unicipal e do Fótlltll Dr. Des. Gerson Pereira elos Santos e, após, en1possados.

:rto aos DirE-itos da Crianca E' do AdolE-scE-nte.

PREFEITURA MUNICI PAL DE FORMO SA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

Parágrafo 4° - Ocorrendo vacânci a no cargo, assumir á
o suplente que houver recebido o tnaior nútnero de votos.

lut. 28 - Os nletnbros escolhidos cmno titulares subnleter-se-ão a estudos sobre a legislação específi ca das atribuições do cargo
e a treinatnentos protnov idos por utna Conrissão designa da pelo CJVID C .b.....

SEÇÃ O''
DAS ATRI BUIÇ ÕES E FUNC IONA lVIEN TO
DO CONS ELHO TUTE LAR
Art. 29- As atribuições e obrigações dos conselheiros
e Conselho Tutelar são constantes da Constituição Federal, da Lei Federal
0
11. 8.089/90 ( Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Legislação :Municip<ll em vigor.

Att. 30 - O Conselho Tutelar funcion ará atendendo,
através de seus conselheiros, ca.so a caso:
Das 08:00 às 18:00 horas, de Segund a a Se:xta-feira.
I.
Fora do expediente norn1al, os conselheiros distrib-uirão entre
II.
si, segundo normas do Regi.tnento Inten1o, a fonna de regitne de plantão.
III. Para este regitne de plantão, o conselheiro terá seu nmne divulgado, confonn e constará no Regitnento Interno, para atender etnergência a partir do local onde se encontra.
IV. O Regitnento Interno estabele cerá o regitne de trabalho. De
forma a atender às atividades do Conselho, sendo que cada conselheiro deverá prestar quat·enta (40) horas sen1anais.
Art. 31 - O Coorden ador do Conselho Tutelar será escolhido pelos seus pares, dentro do prazo de trinta (30) dias, etn reunião
presidid a elo conselheiro n1ais idoso,-._g_qtk11 tatnbém coorden ará o ConJ
o
~e o do decorrer aq1 . .

ento aos Direitos da Crianca e do Adolescente.
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A.tt. 32 - Ao procu rar o Conselho Tutelar, a pesso a

o caso
será atend ida por utn metnbro deste, que, se possível, acom panha rá
·
até o enc~mtinhamento defuúti.vo.

Parágrafo Único -Nos registros de cada caso, deverão
sotnente
constar, etn síntese, as providências totnadas e a esses registros
tação,
terão acesso aos conselheiros tutelares e o C:NIDCA, tnediante solici
ressalvada requisição judicial.

lut. 33 - O Conselho tutelar tnant erá utna secretaria

ento,
geral destinada ao suporte administrativo necessário ao seu funcionatn
utilizando instalaç.ões e funcionários do Pode r Público.

Parágrafo Único - fica o Pode r E"\ecutivo :tv1uJ1icipal
desta
obrigado a, no prazo de trinta (30) dias, a conk1f da data de vigên cia
nto, de
Lei, propiciar ao conselho as condiç.ões para seu efetivo funcion31ne
recu:rsos hmnanos, equipatnent.os, n1at.eriais e instalações físicas.

SEÇ~ÃO \ri

Di\ CRI AÇÃ O DOS C ..4.RG OS, DA REl \-ilJ NER AÇ..L\0
E DA PER DA DE JVIA NDA TO
Art. 34 - Será criado cinco (O 5) cargos e:m conussão
de Conselheiro Tutelar, cotn tnatl<L.-úo de três (03) atlos.
Par~afo Únic o- A itnplantação ele outros Conselhos
lho J\1uTutelares dever á ser defuú da após avaliação, realizada pelo conse
tude, o
nicipal de Du·eitos 9-a Criança, pelo Protn otor da Infância e Juven
elo preJuiz da Vara da Infância e Juventude, ela sua necessidade, a contar
diplosente Conselho Tutelar, num prazo de cento e oitenta ( 180) dias ele
A·

~
nto aos Direitos da Crianca e do Adolescente.
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Att. 35 - O padrão salarial do Cargo etn Comissão
será estabelecido de acordo cmn simbolo integrante da tabela de renumeração dos servidores tnunicipais.
·
Par~afo Único- Etn relação a remuneração referida

no LLcaput" deste artigo, haverá descontos etn favor do sistetna previdenciário tnunic:ipal, no caso de servidor público tnunicipal, ficando esta obrigada
a proceder o recolhitnento devido ao INSS nos detnais casos.
Art. 36- .~despesas com execução dos i~rts. 34 e 35
desta Lei correrão por conta de dotaç.ão própria, consignada no orçatnento,
suplementada se necessário.
Art. 37 - Perderá o n1andato o Conselheiro Tutelar

que:
I.
Infringir, no exercício de sua função, as normas do Estatuto da
Criança e do Adolescente;
II.
Cometer infração a dispositivos do Regjn1ento Interno aprovado por Resolução do conselho Nlunicipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente~

III. For condenado por critne ou contravenção, etn decisão irrecorrível, que sejarn it1con1patíveis com exercício de sua função.
Parágrafo Único - A perda do rnandato será decretada
pelo Conselho }Junicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante provocação do IVlinistério Público ou de qualquer it1teressado, assegurada ampla defesa, nos termos do Regimento Inten1o .

.Art. 38 - O Regitnento Interno elo Conselho :rv1unicipa1
dos Direitos da Criança e do Adolescente será adaptado à presente Lei, no
prazo de trinta (30) dias, a contar de sua publicação.

CAPÍTlJLO

,r

Ni\.S DISPOSICÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
)

ri~ e do Adolescente.

--=

·~-
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Art. 39- No prazo de seis (06) rnes~s, contados da publicação desta Lei, dar-se -á o prilneiro proce sso de escolh a dos rnernbros
do Conselho Tutelar, observando-se quant o à convocação o disposto no art.
12 desta Lei.

i\rt. 40- O Consell1o :rvfunicipal dos direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de quinze ( 15) dias da nmnea ção de seus
rnernbros, elaborará o seu Regimento Inten1o, elegendo o primeiro Presidente, e decidirá qu31lto à eventual rernuneraç.ão ou gratificação dos rnernbros do Consellio Tutelar.
Att. 41 -Fica o poder E."\e.c.utivo !vfunicipal autmizado
a ahriJ.· crédito suplen1entar para ~ despesas iniciais decorrentes do nunptirnento desta Lei.

blicação,

Art. 4 2 - Esta Lei entrará ern vigor na data de sua pu-

revogadas~

disposições ern contrário.

Gabinete do Prefeito, 14 de dezen1bro de 2000.

Prefeito~

L-!.'i oue Disoõe Sobre a Politica de Atendimento aos Direitos da Crianca e do Adolescente.

