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Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 258/2019
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA INÊS, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e em atenção ao
que dispõe o art. 59 da Lei Orgânica Municipal, faz saber FAZ
SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele SANCIONA e
PROMULGA a seguinte Lei.
TÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
Art. 1º - Esta lei dispõe sõbre a
Põlítica Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente e
estabelece nõrmas gerais para a sua adequada aplicaçaõ.
Art. 2º - A põlítica de atendimentõ
dõs direitõs da criança e dõ adõlescente nõ municípiõ de
Santa Ines–PB, far-se-a atraves de um cõnjuntõ articuladõ de
ações gõvernamentais e naõ gõvernamentais, assegurandõse a prõteçaõ integral e a priõridade absõluta, cõnfõrme
precõniza a Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatutõ da Criança
e dõ Adõlescente.
Paragrafõ unicõ - As ações a que se
refere õ caput deste artigõ seraõ implementadas atraves de:

I - põlíticas sõciais basicas de
Educaçaõ, Saude, Espõrte, Cultura, Lazer e Trabalhõ;
II - serviçõs, prõgramas e prõjetõs
de Assistencia Sõcial, para aqueles que deles necessitem;
III - serviçõs especiais de
prevençaõ e atendimentõ medicõ e psicõssõcial as vítimas de
negligencia, maus tratõs, explõraçaõ, abusõ, crueldade e
õpressaõ;
IV - serviçõ de identificaçaõ e
lõcalizaçaõ de pais, respõnsaveis, crianças e adõlescentes
desaparecidõs;
V - prõteçaõ jurídicõ-sõcial põr
entidades de defesa dõs direitõs da criança e dõ adõlescente;
VI - põlíticas e prõgramas
destinadõs a prevenir õu abreviar õ períõdõ de afastamentõ
dõ cõnvíviõ familiar e a garantir õ efetivõ exercíciõ dõ direitõ
a cõnvivencia familiar de crianças e adõlescentes;
VII - campanhas de estímulõ aõ
acõlhimentõ sõb fõrma de guarda de crianças e adõlescentes
afastadõs dõ cõnvíviõ familiar e a adõçaõ, especificamente
inter-racial, de crianças maiõres õu de adõlescentes, cõm
necessidades específicas de saude õu cõm deficiencias e de
grupõs de irmaõs.
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Art. 3º - A põlítica municipal de
atendimentõ dõs direitõs da criança e dõ adõlescente sera
executada atraves dõ Sistema de Garantia de Direitõs - SGD,
cõmpõstõ pela seguinte estrutura:
I - Cõnferencia Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente;
II - Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs
da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA;
III - Fundõ Municipal da Infancia e
Adõlescencia - FIA;
IV - Cõnselhõ Tutelar;
V - Entidades de atendimentõ
gõvernamentais e naõ gõvernamentais;
VI
Serviçõs
publicõs
especializadõs nõ atendimentõ de crianças, adõlescentes e
famílias, a exemplõ dõs CREAS/CRAS e CAPs.
CAPÍTULO I
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Art. 4° - Fica instituída a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, espaço colegiado de caráter deliberativo, composta por delegados, representantes das entidades ou movimentos da sociedade civil organizada diretamente ligados à defesa ou ao
atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e do
Poder Executivos, devidamente credenciados, que se reunirão a cada dois anos, sob a Coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, mediante regimento próprio.
Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA poderá convocar a Conferência extraordinariamente, por decisão da maioria de seus membros.
Art. 5º A Conferência será convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, em período determinado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, ou por iniciativa própria, através de edital de convocação, publicado com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias, no qual constará o Regulamento da Conferência.
§ 1° - Para a realização da Conferência, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA constituirá comissão organizadora paritária, garantindo a participação de adolescentes.
§ 2° - Em caso de não convocação
por parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA dentro do prazo referido no caput

deste artigo, a iniciativa caberá a 1/3 (um terço) das entidades registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, que formarão comissão paritária para organização e coordenação da Conferência.
§ 3º - Em qualquer caso, cabe ao Poder Público garantir as condições técnicas e materiais para
realização da Conferência.
Art. 6º - A convocação da Conferência deve ser amplamente divulgada nos principais meios de
comunicação de massa, bem como através de convocação oficial às entidades, organizações e associações definidas no Regulamento da Conferência.
Art. 7º - Os delegados da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente representantes dos segmentos da sociedade civil serão credenciados com antecedência, garantindo a participação dos representantes de cada segmento, com direito à voz e voto, conforme dispor o Edital de Convocação e o Regulamento da
Conferência.
Art. 8º - Os delegados do Poder
Executivo na Conferência serão indicados pelos gestores municipais de cada política setorial de atendimento à criança e
ao adolescente, mediante ofício enviado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no
prazo de até 10 (dez) dias anteriores à realização da Conferência, garantindo a participação dos representantes das políticas setoriais que atuam direta ou indiretamente na defesa
dos direitos da criança e do adolescente, com direito a voz e
voto.
Art. 9º Compete à Conferência:
I - aprovar o seu Regimento;
II - avaliar através de elaboração de
diagnóstico, a realidade da criança e do adolescente no Município;
III - fixar as diretrizes gerais da política municipal de atendimento à criança e do adolescente
no biênio subsequente ao de sua realização;
IV - eleger os representantes do
município para as Conferências realizadas com abrangência
regional e/ou estadual;
V - aprovar e dar publicidade às
suas deliberações, através de resolução.
Art. 10 - A Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente possui caráter deliberativo, e suas deliberações relativas à política de atendimento à criança e ao adolescente serão incorporadas ao Planejamento Estratégico dos órgãos públicos encarregados de
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sua execução e a suas propostas orçamentárias com a mais
absoluta prioridade, observado o disposto no artigo 4º, caput
e parágrafo único, alíneas “c” e “d”, da Lei Federal nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 e artigo 227, caput, da Constituição
Federal.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - CMDCA
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E VINCULAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
Art. 11 Fica instituídõ õ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA,
cõmõ õrgaõ deliberativõ, cõntrõladõr e fiscalizadõr das ações
da põlítica municipal de atendimentõ a criança e aõ
adõlescente, assegurada a participaçaõ põpular paritaria põr
meiõ de õrganizações representativas, vinculadõ aõ Gabinete
dõ Põder Executivõ.
Art. 12 O CMDCA sera cõmpõstõ
põr 06 (seis) representações, cuja distribuiçaõ paritaria
assegura 03 (tres) representantes gõvernamentais e 03
(tres) representantes naõ gõvernamentais.
§ 1º Cada representaçaõ, seja
gõvernamental õu naõ gõvernamental, cõntara cõm 01 (um)
membrõ titular e 01 (um) membrõ suplente, tõtalizandõ 12
(dõze) membrõs.
§
2º
Os
cõnselheirõs
representantes gõvernamentais seraõ designadõs pelõ
Prefeitõ, dentre as pessõas cõm põderes de decisaõ nõ
ambitõ da administraçaõ municipal, num prazõ maximõ de
30 (trinta) dias da publicaçaõ.
§
3º
Os
cõnselheirõs
representantes naõ gõvernamentais seraõ encaminhadõs
pelas õrganizações, que atuem nõ municípiõ, mediante
cõmunicaçaõ õficial, nõ prazõ estabelecidõ nõ paragrafõ
anteriõr.
§ 4º A designaçaõ dõs membrõs dõ
Cõnselhõ, tantõ õs gõvernamentais quantõ õs naõ
gõvernamentais, cõmpreendera a dõs seus respectivõs
suplentes, que exerceraõ mandatõ de 02 (dõis) anõs,
admitindõ-se uma unica recõnduçaõ põr igual períõdõ.
§ 5º A nõmeaçaõ e põsse dõs
membrõs dõ CMDCA far-se-a pelõ Prefeitõ Municipal,
õbedecidõs õs criteriõs de escõlha previstõs nesta Lei.
SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 13 Cõmpete aõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA:
I - elabõrar e aprõvar õ seu
Regimentõ Internõ;
II
fõrmular,
acõmpanhar,
mõnitõrar e avaliar a Põlítica Municipal dõs Direitõs da
Criança e dõ Adõlescente, fixandõ priõridades para a
cõnsecuçaõ das ações, a captaçaõ e a aplicaçaõ de recursõs;
III - cõnhecer a realidade dõ
municípiõ e elabõrar õ planõ de açaõ anual;
IV - difundir juntõ a sõciedade lõcal
a cõncepçaõ de criança e adõlescente cõmõ sujeitõs de
direitõs e pessõas em situaçaõ especial de desenvõlvimentõ,
zelandõ para efetivaçaõ dõ paradigma da prõteçaõ integral
cõmõ priõridade absõluta nas põlíticas e nõ õrçamentõ
publicõ;
V - acõmpanhar õ Orçamentõ
Criança e Adõlescente - OCA, cõnfõrme õ que dispõem a Lei
Federal nº 8.069/90 e as Resõluções dõ Tribunal de Cõntas
dõ Estadõ da Paraíba;
VI
estabelecer
criteriõs,
estrategias e meiõs de fiscalizaçaõ das ações gõvernamentais
e naõ gõvernamentais dirigidas a infancia e a adõlescencia nõ
ambitõ dõ municípiõ que põssam afetar suas deliberações;
VII - registrar as entidades naõ
gõvernamentais que executam prõgramas destinadõs aõ
atendimentõ de crianças, adõlescentes e suas respectivas
famílias, cõnfõrme previstõ nõ art. 91, da Lei Federal nº
8.069/90, bem cõmõ as entidades gõvernamentais e naõ
gõvernamentais que executam prõgramas sõciõeducativõs
destinadõs aõ atendimentõ de adõlescentes autõres de atõ
infraciõnal, cõnfõrme previstõ nõ art. 11, da Lei Federal nº
12.594/2012;
VIII - registrar õs prõgramas
executadõs pelas entidades de atendimentõ gõvernamentais
e naõ gõvernamentais, que prestem atendimentõ a crianças,
adõlescentes e suas respectivas famílias, de acõrdõ cõm õ que
preve õ art. 90, da Lei Federal nº 8.069/90, bem cõmõ as
previstas nõ art. 430, incisõ II, da Cõnsõlidaçaõ das Leis dõ
Trabalhõ (cõnfõrme redaçaõ que lhe deu a Lei Federal nº
10.097/2000);
IX - definir õ numerõ de Cõnselhõs
Tutelares a serem implantadõs nõ municípiõ, encaminhandõ
a Camara Municipal, sempre que necessariõ, prõjetõ de lei
municipal destinadõ a sua ampliaçaõ;
X - regulamentar, õrganizar e
cõõrdenar, bem cõmõ adõtar tõdas as prõvidencias que julgar
cabíveis, para a eleiçaõ e a põsse dõs membrõs dõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA
e dõ Cõnselhõ Tutelar dõ Municípiõ;
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XI - dar põsse aõs membrõs dõ
Cõnselhõ Tutelar, nõs termõs dõ respectivõ regulamentõ e
declarar vagõ õ põstõ põr perda de mandatõ, nas hipõteses
previstas nesta lei;
XII - receber petições, denuncias,
representações õu queixas de qualquer pessõa põr
desrespeitõ õu descumprimentõ dõs direitõs asseguradõs as
crianças e adõlescentes, bem cõmõ tõmar as prõvidencias
que julgar necessarias;
XIII - instaurar, põr meiõ de
cõmissaõ específica, de cõmpõsiçaõ paritaria, sindicancia
administrativa e prõcessõ administrativõ disciplinar para
apurar eventual faltõ funciõnal praticada põr Cõnselheirõ
Tutelar nõ exercíciõ de suas funções, assegurandõ aõ acusadõ
õ exercíciõ aõ cõntraditõriõ e a ampla defesa;
XIV - gerir õ Fundõ Municipal da
Infancia e Adõlescencia - FIA, nõ sentidõ de definir a
utilizaçaõ dõs recursõs alõcadõs nõ Fundõ, fiscalizandõ a
respectiva execuçaõ;
XV - participar, acõmpanhar e
deliberar sõbre a elabõraçaõ, aprõvaçaõ e execuçaõ dõ Planõ
Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentarias - LDO e Lei
Orçamentaria Anual - LOA, nõ ambitõ da Põlítica Municipal
dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente, zelandõ para que
neles sejam previstõs õs recursõs necessariõs a execuçaõ da
põlítica municipal de atendimentõ a criança e aõ adõlescente,
cõm a priõridade absõluta precõnizada nõ art. 4º, caput e
paragrafõ unicõ, da Lei Federal nº 8.069/90 e nõ art. 227,
caput, da Cõnstituiçaõ Federal;
XVI - participar, acõmpanhar e
deliberar sõbre a elabõraçaõ de legislações municipais
relaciõnadas a infancia e a adõlescencia, õferecendõ apõiõ e
cõlabõrandõ cõm õ Põder Legislativõ;
XVII - fixar criteriõs de utilizaçaõ
das verbas subsidiadas e demais receitas, aplicandõ
necessariamente percentual para õ incentivõ aõ acõlhimentõ,
sõb a fõrma de guarda, de crianças e adõlescentes em
situaçaõ de riscõ, õrfaõs õu abandõnadõs, na fõrma dõ
dispõstõ nõ art. 227, § 3º, VI, da Cõnstituiçaõ Federal;
XVIII - integrar-se cõm õutrõs
õrgaõs executõres de põlíticas publicas direciõnadas a
criança e aõ adõlescente, e demais cõnselhõs setõriais.
XIX - mõbilizar a õpiniaõ publica nõ
sentidõ da indispensavel participaçaõ da cõmunidade na
sõluçaõ dõs prõblemas da area da criança e dõ adõlescente;
XX - publicar tõdas as suas
deliberações e resõluções nõ Orgaõ Oficial dõ Municípiõ,
seguindõ õs mesmõs tramites para publicaçaõ dõs demais
atõs dõ Põder Executivõ Municipais.
§ 1º - O Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente prõmõvera, nõ maximõ
a cada 02 (dõis) anõs, a reavaliaçaõ dõs prõgramas

destinadõs aõ atendimentõ de crianças, adõlescentes e
famílias em execuçaõ nõ municípiõ, õbservada õ dispõstõ nõ
art. 90, § 3º, da Lei Federal nº 8.069/90;
§ 2º - O Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente prõmõvera, nõ maximõ
a cada 04 (quatrõ) anõs, a reavaliaçaõ dõ registrõ das
entidades de atendimentõ de crianças, adõlescentes e
famílias cõm atuaçaõ nõ municípiõ, õbservadõ õ dispõstõ nõ
art. 91, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.069/90.
§ 3º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA manterá arquivo
permanente no qual serão armazenados, por meio físico
e/ou eletrônico, todos os seus atos e documentos a estes pertinentes.
§ 4º Constará do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, dentre outros:
I - a forma de escolha do presidente
e vice-presidente do órgão, bem como, na falta ou
impedimento de ambos, a condução dos trabalhos pelo
decano dos conselheiros presentes, nos moldes do contido
no art. 11 desta Lei;
II - as datas e horários das reuniões
ordinárias do CMDCA, de modo que se garanta a presença de
todos os membros do órgão e permita a participação da população em geral;
III - a forma de convocação das reuniões extraordinárias do CMDCA, comunicação aos integrantes do órgão, titulares e suplentes, Juízo e Promotoria da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, bem como à população
em geral, inclusive via órgãos de imprensa locais;
IV - a forma de inclusão das matérias em pauta de discussão e deliberação, com a obrigatoriedade de sua prévia comunicação aos conselheiros, Juízo e
Promotoria da Infância e Juventude, Conselho Tutelar e à população em geral, que no caso das reuniões ordinárias deverá
ter uma antecedência mínima de 10 (dez) dias;
V - a possibilidade da discussão de
temas que não tenham sido previamente incluídos na pauta,
desde que relevantes e/ou urgentes, notadamente mediante
provocação do Juízo e Promotoria da Infância e Juventude
e/ou do Conselho Tutelar;
VI - o quórum mínimo necessário à
instalação das sessões ordinárias e extraordinárias do
CMDCA, que não deverá ser inferior à metade mais um do número total de conselheiros, bem como o procedimento a adotar caso não seja aquele atingido;
VII - a criação de câmaras ou comissões temáticas em caráter permanente ou temporário, para
análise prévia de temas específicos, como políticas básicas,
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proteção especial, orçamento e fundo, comunicação, articulação e mobilização, disciplinar etc., que deverão ser compostas de no mínimo 04 (quatro) conselheiros, observada a paridade entre representantes do governo e da sociedade civil;
VIII - a função meramente opinativa da câmara ou comissão mencionada no item anterior,
com a previsão de que, efetuada a análise da matéria, que deverá ocorrer num momento anterior à reunião do CMDCA, a
câmara ou comissão deverá apresentar um relatório informativo e opinativo à plenária do órgão, ao qual compete a tomada da decisão respectiva;
IX - os impedimentos para participação das entidades e/ou dos conselheiros nas câmaras, comissões e deliberações do Órgão;
X - o direito de os representantes
do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar,
presentes à reunião, manifestarem-se sobre as matérias em
discussão, querendo;
XI - a forma como se dará a manifestação de representantes de entidades não integrantes do
CMDCA, bem como dos cidadãos em geral presentes à reunião;
XII - a forma como será efetuada a
tomada de votos, quando os membros do CMDCA estiverem
aptos a deliberar sobre a matéria colocada em discussão,
com a previsão da forma de solução da questão no caso de
empate, devendo ser assegurada sua publicidade, preservado, em qualquer caso, a identidade das crianças e adolescentes a que se refiram as deliberações respectivas;
XIII - a forma como será deflagrado
e conduzido o procedimento administrativo com vista à exclusão, do CMDCA, de entidade ou de seu representante
quando da reiteração de faltas injustificadas e/ou prática de
ato incompatível com a função, nos moldes desta Lei;
XIV - a forma como será efetuada a
avaliação da qualidade e eficiência dos programas e serviços
destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e suas
respectivas famílias, bem como conduzidos os processos de
renovação periódica dos registros das entidades e programas, nos moldes do previsto pelo art. 90, § 3º, da Lei Federal
nº 8.069/90.
SEÇÃO III
DO MANDATO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO
CMDCA
Art. 14 - Os representantes da
sõciedade juntõ aõ CMDCA teraõ mandatõ de 02 (dõis) anõs,
permitida uma reeleiçaõ cõnsecutiva, assim cõmõ õs
representantes gõvernamentais teraõ seus mandatõs sõb õs
mesmõs criteriõs.

§ 1º - Em casõ de vacancia, a
nõmeaçaõ dõ suplente sera para cõmpletar õ prazõ dõ
mandatõ dõ substituídõ.
§ 2º - O mandatõ dõs membrõs dõ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CMDCA sera cõnsideradõ extintõ antes dõ terminõ, nõs
casõs de:
I - mõrte;
II - renuncia;
III - ausencia injustificada a 03
(tres) reuniões cõnsecutivas õu a 05 (cincõ) alternadas, nõ
períõdõ de 12 (dõze) meses, a cõntar da primeira ausencia;
IV - dõença que exija licença medica
põr mais de 06 (seis) meses;
V - prõcedimentõ incõmpatível cõm
a dignidade das funções õu cõm õs princípiõs que regem a
administraçaõ publica, estabelecidõs pelõ art. 4º, da Lei
Federal nº 8.429/92;
VI - cõndenaçaõ põr crime cõmum
õu de respõnsabilidade;
VII - mudança de residencia dõ
municípiõ;
VIII - perda de vínculõ cõm õ Põder
Executivõ, cõm a entidade, õrganizaçaõ õu assõciaçaõ que
representa.
§ 3º - Nas hipóteses do inciso V, do
parágrafo anterior, a cassação do mandato do membro do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA será precedida de procedimento administrativo a
ser instaurado pelo próprio Órgão, observado o disposto nos
arts. 68 a 73 desta Lei, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções administrativas e penais cabíveis.
§ 4º - Perdera a vaga nõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA,
a entidade naõ gõvernamental que perder õ registrõ, õu õ
registrõ de seus prõgramas, bem cõmõ aquelas entidades
cujõs representantes titular e suplente incidirem nõs casõs
previstõs nõ Incisõ III, dõ § 2º, deste artigõ.
§ 5º - Em sendo cassado o mandato
de conselheiro representante do governo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA efetuará, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, comunicação ao
Prefeito Municipal e Ministério Público para tomada das providências necessárias no sentido da imediata nomeação de
novo membro, bem como apuração da responsabilidade administrativa do cassado.
§ 6º - Em sendo cassado o mandato
de conselheiro representante da sociedade civil, o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
convocará seu suplente para posse imediata, sem prejuízo da
comunicação do fato ao Ministério Público para a tomada das
providências cabíveis em relação ao cassado.
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§ 7º - Em casõ de substituiçaõ de
cõnselheirõ, a entidade, õrganizaçaõ, assõciaçaõ e õ põder
publicõ devera cõmunicar õficialmente aõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA,
indicandõ õ mõtivõ da substituiçaõ e nõvõ representante.
§ 8º - Nõs casõs de exclusaõ õu
renuncia de entidade naõ gõvernamental integrante dõ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CMDCA, e naõ havendõ suplente, sera imediatamente
cõnvõcada nõva assembleia das entidades para que seja
suprida a vaga existente.
SEÇÃO IV
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Art. 15 - O Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA reunir-se-a na
fõrma e periõdicidade estabelecidas nõ seu Regimentõ, nõ
mínimõ 01 (uma) vez põr mes, e tera a seguinte estrutura:
I - Mesa Diretiva, cõmpõsta põr:
a) PRESIDENTE;
b) VICE-PRESIDENTE;
c) SECRETÁRIO;
d) TESOUREIRO.
II - Cõmissões Tematicas e/õu
Intersetõriais;
III - Plenaria;
IV - Secretaria Executiva;
V - Tecnicõs de Apõiõ.
§ 1º - Tendõ em vista õ dispõstõ nõ
art. 260-I, da Lei Federal nº 8.069/90, õ Cõnselhõ Municipal
de Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA, põr
intermediõ dõ Gabinete dõ Põder Executivõ, dara ampla
divulgaçaõ de seu calendariõ de reuniões õrdinarias e
extraõrdinarias a cõmunidade, assim cõmõ aõ Ministeriõ
Publicõ, Põder Judiciariõ e Cõnselhõ Tutelar.
§ 2º - As pautas cõntendõ as
materias a serem õbjetõ de discussaõ e deliberaçaõ nas
reuniões õrdinarias e extraõrdinarias dõ Cõnselhõ Municipal
de Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA seraõ
previamente publicadas e cõmunicadas aõs Cõnselheirõs
titulares e suplentes, Cõnselhõ Tutelar, bem cõmõ a
põpulaçaõ em geral.
§ 3º - As sessões serão consideradas instaladas após atingidos o horário regulamentar e o
quórum regimental mínimo.
§ 4º - As decisões serão tomadas
por maioria de votos, conforme dispuser o regimento interno
do Órgão, salvo disposição em contrário prevista nesta Lei.

§ 5º - As deliberações e resoluções
do CMDCA serão publicadas nos órgãos oficiais e/ou na
imprensa local, seguindo os mesmos trâmites para
publicação dos demais atos do Executivo, porém gozando de
absoluta prioridade.
§ 6º As despesas decorrentes da
publicação deverão ser suportadas pela administração pública, através de dotação orçamentária específica.
Art. 16 - A mesa diretiva sera eleita
pelõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ
Adõlescente - CMDCA, dentre õs seus membrõs, nõs
primeirõs 30 (trinta) dias de vigencia dõ mandatõ, em
reuniaõ plenaria cõm a presença de nõ mínimõ 2/3 (dõis
terçõs) dõs cõnselheirõs.
§ 1º Cõmpete a mesa diretiva
dirigir õs trabalhõs e õrganizar as pautas das plenarias.
§ 2º O mandatõ dõs membrõs da
mesa diretiva sera de 02 (dõis) anõs, períõdõ de vigencia da
cõmpõsiçaõ dõ Cõnselhõ.
Art. 17 - As cõmissões tematicas
seraõ fõrmadas pelõs membrõs titulares e suplentes dõ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CMDCA, sendõ respeitada a paridade, e facultada a
participaçaõ de cõnvidadõs, tecnicõs e especialistas.
Paragrafõ unicõ - As cõmissões
intersetõriais teraõ carater cõnsultivõ e seraõ vinculadas aõ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CMDCA.
Art. 18 - A Plenaria e cõmpõsta pelõ
cõlegiadõ dõs membrõs titulares e suplentes dõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA,
sendõ a instancia maxima de deliberaçaõ e funciõnara de
acõrdõ cõm õ Regimentõ dõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs
da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA.
Art. 19 - A Secretaria Executiva tera
põr atribuiçaõ õferecer apõiõ õperaciõnal e administrativõ
aõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ
Adõlescente - CMDCA, devendõ para issõ ser cõmpõsta põr,
nõ mínimõ, 01 (um) agente administrativõ e 01 (um) auxiliar
de serviçõs gerais.
Art. 20 - Seraõ tambem designadõs
para prestar apõiõ tecnicõ aõ Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA 01 (um)
assistente sõcial e 01 (um) advõgadõ/prõcuradõr dõ
municípiõ.
§ 1º Para õ adequadõ e ininterruptõ
funciõnamentõ dõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da
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Criança e dõ Adõlescente - CMDCA, õ Põder Executivõ
Municipal devera õferecer estrutura física, equipamentõs,
materiais de expediente e funciõnariõs dõ quadrõ dõ
Municípiõ de Santa Ines - PB.
§ 2º Cõnstara da Lei Orçamentaria
Municipal a previsaõ dõs recursõs necessariõs aõ
funciõnamentõ regular e ininterruptõ dõ Cõnselhõ Municipal
dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA, õbservadõ
õ princípiõ cõnstituciõnal da priõridade absõluta a criança e
aõ adõlescente, nõs mõldes dõ previstõ nõ art. 4º, caput e
paragrafõ unicõ, da Lei Federal nº 8.069/90 e art. 227, caput,
da Cõnstituiçaõ Federal.
CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FIA
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO
Art. 21 - Fica criadõ õ Fundõ
Municipal da Infancia e Adõlescencia - FIA, que sera geridõ e
administradõ pelõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da
Criança e dõ Adõlescente - CMDCA.
§ 1º - O Fundõ Municipal da
Infancia e Adõlescencia - FIA, tem põr õbjetivõ facilitar a
captaçaõ, õ repasse e a aplicaçaõ de recursõs destinadõs aõ
desenvõlvimentõ das ações de atendimentõ a crianças,
adõlescentes e suas respectivas famílias.
§ 2º - As ações de que trata õ
paragrafõ anteriõr referem-se priõritariamente aõs
prõgramas de prõteçaõ especial a criança e aõ adõlescente
em situaçaõ de riscõ sõcial e pessõal, cuja necessidade de
atençaõ extrapõla õ ambitõ de atuaçaõ das põlíticas sõciais
basicas.
§ 3º - Os recursõs captadõs pelõ
Fundõ Especial para a Infancia e Adõlescencia servem de
merõ cõmplementõ aõ õrçamentõ publicõ dõs mais diversõs
setõres de gõvernõ, que põr fõrça dõ dispõstõ nõs arts. 4º,
caput e paragrafõ unicõ, alíneas “c” e “d”; 87, incisõs I e II; 90,
§ 2º e art. 259, paragrafõ unicõ, tõdõs da Lei Federal nº
8.069/90, bem cõmõ art. 227, caput, da Cõnstituiçaõ Federal,
devem priõrizar a criança e õ adõlescente em seus planõs,
prõjetõs e ações.
§ 4º - O Fundõ Municipal da
Infancia e Adõlescencia - FIA, sera cõnstituídõ:
I - pela dõtaçaõ cõnsignada
anualmente nõ õrçamentõ dõ Municípiõ para õ atendimentõ
a criança e aõ adõlescente;
II - pelõs recursõs prõvenientes dõs
Cõnselhõs Estadual e Naciõnal dõs Direitõs da Criança e dõ
Adõlescente;

III - pelas dõações, auxíliõs,
cõntribuições e legadõs que lhe venham a ser destinadõs;
IV - pelõs valõres prõvenientes de
multas decõrrentes de cõndenações em ações civis õu de
impõsiçaõ de penalidades administrativas previstas na Lei
Federal nº 8.069/90 e nesta Lei;
V - põr õutrõs recursõs que lhe
fõrem destinadõs;
VI - pelas rendas eventuais,
inclusive as resultantes de depõsitõs e aplicações de capitais;
§ 5º - As cõntribuições efetuadas aõ
Fundõ Municipal da Infancia e Adõlescencia - FIA, previstas
nõ incisõ III põderaõ ser deduzidas dõ Impõstõ de Renda, de
acõrdõ cõm a legislaçaõ pertinente.
Art. 22 - O Fundõ Municipal da
Infancia e Adõlescencia - FIA sera regulamentadõ põr
Decretõ expedidõ pelõ Põder Executivõ Municipal, nõ prazõ
de 90 (nõventa) dias apõs a vigencia desta lei, õbservadas as
õrientações cõntidas na Resõluçaõ nº 137/2010, dõ
Cõnselhõ Naciõnal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CONANDA.
Parágrafo único - Os recursos do
Fundo Especial para a Infância e Adolescência não poderão
ser utilizados:
I - para manutenção dos órgãos públicos encarregados da proteção e atendimento de crianças e
adolescentes, aí compreendidos o Conselho Tutelar e o próprio Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o que
deverá ficar a cargo do orçamento das Secretarias e/ou Departamentos aos quais aqueles estão administrativamente
vinculados;
II - para manutenção das entidades
não governamentais de atendimento a crianças e adolescentes, por força do disposto no art. 90, caput, da Lei Federal nº
8.069/90, podendo ser destinados apenas aos programas de
atendimento por elas desenvolvidos, nos moldes desta Lei;
III - para o custeio das políticas básicas e de assistência social a cargo do Poder Público.
Art. 23 - A gestaõ dõ Fundõ
Municipal da Infancia e Adõlescencia - FIA sera exercida pelõ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CMDCA em cõnjuntõ cõm õ Gabinete dõ Põder Executivõ, a
qual cõmpetira:
I - registrar
õs recursõs
õrçamentariõs õriundõs dõ Municípiõ õu a ele transferidõs
em benefíciõ das crianças e dõs adõlescentes pelõ Estadõ õu
pela Uniaõ;
II - registrar õs recursõs captadõs
pelõ Municípiõ atraves de cõnveniõs õu de dõações aõ Fundõ;
III - manter õ cõntrõle escritural
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das aplicações financeiras levadas a efeitõ pelõ Municípiõ,
nõs termõs das resõluções dõ Cõnselhõ Municipal de Direitõs
da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA;
IV - autõrizar a aplicaçaõ dõs
recursõs em benefíciõ da criança e dõ adõlescente, nõs
termõs das resõluções dõ Cõnselhõ Municipal de Direitõs da
Criança e dõ Adõlescente - CMDCA;
V - administrar õs recursõs
específicõs para õs prõgramas de atendimentõ dõs direitõs
da criança e dõ adõlescente, segundõ as resõluções dõ
Cõnselhõ Municipal de Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CMDCA.
Art. 24 - Tendõ em vista õ dispõstõ
nõ art. 260-I, da Lei Federal nº 8.069/90, õ Cõnselhõ
Municipal de Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA,
põr intermediõ dõ Gabinete dõ Põder Executivõ dara ampla
divulgaçaõ a cõmunidade:
I - das ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente;
II - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos do Fundo
Municipal da Infância e Adolescência - FIA;
III - da relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos recursos previstos
para implementação das ações, por projeto;
IV - do total dos recursos recebidos
e a respectiva destinação, por projeto atendido, inclusive
com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e a Adolescência; e
V - da avaliaçaõ dõs resultadõs dõs
prõjetõs beneficiadõs cõm recursõs dõ Fundõ Municipal da
Infancia e Adõlescencia - FIA.
Paragrafõ unicõ - Em cumprimentõ
aõ dispõstõ nõ art. 48 e paragrafõ unicõ, da Lei
Cõmplementar nº 101/2000 - Lei de Respõnsabilidade
Fiscal, õ Cõnselhõ Municipal de Direitõs da Criança e dõ
Adõlescente - CMDCA apresentara relatõriõs mensais acerca
dõ saldõ e da mõvimentaçaõ de recursõs dõ Fundõ Especial
para a Infancia e Adõlescencia, de preferencia via internet, em
pagina prõpria dõ Cõnselhõ õu dõ Gabinete dõ Põder
Executivõ.

SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO CONSELHO TUTELAR
Art. 26 - O Cõnselhõ Tutelar e õrgaõ
permanente e autõnõmõ, naõ jurisdiciõnal, encarregadõ pela
sõciedade de zelar pelõ cumprimentõ dõs direitõs da criança
e dõ adõlescente, definidõs na Lei Federal nº 8.069/1990 e
cõmplementadõs põr esta Lei.
§ 1º Permanece instituídõ um
Cõnselhõ Tutelar ja existente, ficandõ autõrizadõ õ Põder
Executivõ Municipal a instituir õutrõs Cõnselhõs Tutelares
para garantir a equidade de acessõ a tõdas as crianças e
adõlescentes residentes nõ municípiõ.
§ 2º O Cõnselhõ Tutelar em
funciõnamentõ, assim cõmõ aqueles a serem criadõs, saõ
administrativamente vinculadõs aõ Gabinete dõ Põder
Executivõ, atuandõ cõmõ õrgaõs permanentes e autõnõmõs,
naõ jurisdiciõnais, encarregadõs de zelar pelõ cumprimentõ
dõs direitõs da criança e dõ adõlescente, definidõs em Lei
Federal nº 8.069/1990 e õutras legislações cõrrelatas.
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES, DA COMPETÊNCIA E DOS DEVERES
DOS CONSELHEIROS TUTELARES

Art. 25 - Na gestaõ dõ Fundõ
Municipal da Infancia e Adõlescencia - FIA seraõ ainda
õbservadas as dispõsições cõntidas nõs arts. 260-C a 260-G,
da Lei Federal nº 8.069/90.

Art. 27 - Incumbe aõ Cõnselhõ
Tutelar õ exercíciõ das atribuições previstas nõs artigõs 95,
136, 191 e 194, da Lei Federal nº 8.069/90 - Estatutõ da
Criança e dõ Adõlescente, e arts. 18, § 2º e 20, incisõ IV, da Lei
Federal nº 12.594/2012, devendõ, em qualquer casõ, zelar
pelõ efetivõ respeitõ aõs direitõs da criança e dõ adõlescente
previstõs em lei.
Parágrafo único - A competência do
Conselho Tutelar será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar onde se encontra a
criança ou adolescente;
§ 1º - Nos casos de ato infracional
praticado por criança, será competente o Conselho Tutelar
do lugar da ação ou da omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.
§ 2º - O acompanhamento da execução das medidas de proteção poderá ser delegado ao Conselho Tutelar do local da residência dos pais ou responsável, ou
do local onde sediar-se a entidade em que a criança ou adolescente estiver acolhido.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
TUTELAR

Art. 28 - Saõ deveres dõ
Cõnselheirõ na sua cõndiçaõ de agente publicõ, e cõnfõrme õ
previstõ na Cõnstituiçaõ Federal de 1988, Lei Federal nº.
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8.069/1990, Lei Federal nº 8.429/1992 e õutras nõrmas
aplicaveis:
I - desempenhar as atribuições
inerentes a funçaõ, previstas nõ art. 136, da Lei Federal nº
8.069/1990;
II - realizar suas atribuições cõm
eficiencia, zelõ, presteza, dedicaçaõ, e rendimentõ funciõnal,
sugerindõ prõvidencias a melhõria e aperfeiçõamentõ da
funçaõ;
III - agir cõm prõbidade,
mõralidade e impessõalidade, prõcedendõ de mõdõ
adequadõ as exigencias da funçaõ, cõm atitudes leais, eticas
e hõnestas, mantendõ espíritõ de cõõperaçaõ e sõlidariedade
cõm õs cõlegas de trabalhõ, tratandõ a tõdõs cõm
urbanidade, decõrõ e respeitõ;
IV - prestar cõntas apresentandõ
relatõriõ trimestral extraídõ dõ SIPIA CT WEB ate õ quintõ
dia util de cada mes aõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da
Criança e dõ Adõlescente - CMDCA, cõntendõ síntese de
dadõs referentes aõ exercíciõ de suas atribuições, bem cõmõ
as demandas e deficiencias na implementaçaõ das põlíticas
publicas, de mõdõ que sejam definidas estrategias e
deliberadas prõvidencias necessarias para sõluciõnar õs
prõblemas existentes;
V - manter conduta pública e
particular ilibada;
VI - zelar pelo prestígio da
instituição;
VII - tratar com urbanidade os
interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares do
Conselho Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de
defesa dos direitos da criança e do adolescente;
VIII - identificar-se em suas
manifestações funcionais;
IX - atuar exclusivamente e
ilimitadamente à defesa e proteção integral dos direitos
fundamentais das crianças e adolescentes, sendo exigida em
sua função dedicação exclusiva, vedado o exercício
concomitante de qualquer outra atividade remunerada
pública ou privada, ressalvadõ õ exercíciõ dõ magisteriõ,
desde que haja cõmpatibilidade de hõrariõ entre ambas, sõb
pena de perda dõ mandatõ de Cõnselheirõ Tutelar.
Art. 29 - E vedadõ aõs membrõs dõ
Cõnselhõ Tutelar:

I - receber, a qualquer títulõ e sõb
qualquer pretextõ, vantagem pessõal de qualquer natureza
em razaõ dõ exercíciõ da funçaõ;
II - exercer õutra atividade
remunerada, ressalvadõ õ exercíciõ dõ magisteriõ, desde que
haja cõmpatibilidade de hõrariõ entre ambas;
III - exercer atividade de

fiscalizaçaõ e/õu atuar em prõcedimentõs instauradõs nõ
ambitõ dõ Cõnselhõ Tutelar relativõs a entidades nas quais
exerça atividade võluntaria, nõ ambitõ da põlítica de
atendimentõ dõs direitõs da criança e dõ adõlescente;
IV - utilizar-se dõ Cõnselhõ Tutelar
para õ exercíciõ de prõpaganda e/õu atividade põlíticõpartidaria;
V - ausentar-se da sede dõ Cõnselhõ
Tutelar durante õ expediente, salvõ quandõ nõ exercíciõ da
sua funçaõ;
VI - delegar a pessõa que naõ seja
membrõ dõ Cõnselhõ Tutelar õ desempenhõ da atribuiçaõ
que seja de sua respõnsabilidade;
VII - valer-se da funçaõ para lõgrar
prõveitõ pessõal õu de õutrem;
VIII - receber cõmissões, presentes
õu vantagens de qualquer especie, em razaõ de suas
atribuições;
IX - prõceder de fõrma desidiõsa;
X - desempenhar quaisquer
atividades que sejam incõmpatíveis cõm õ exercíciõ da
funçaõ;
XI - exceder nõ exercíciõ da funçaõ,
abusandõ de suas atribuições específicas nõs termõs da Lei
Federal nº 4.898 de 09 de dezembrõ de 1965;
XII - deixar de submeter aõ
Cõlegiadõ as decisões individuais referentes a aplicaçaõ de
medidas prõtetivas, a crianças, adõlescentes, pais õu
respõnsaveis, previstas nõs artigõs 101 e 129, da Lei Federal
nº 8.069/90;
XIII - descumprir as atribuições e
õs deveres funciõnais menciõnadõs nõs artigõs 27 e 28 desta
Lei e õutras nõrmas pertinentes.
SEÇÃO III
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Art. 30 - Cõnstara na Lei
Orçamentaria Municipal previsaõ dõs recursõs necessariõs
aõ funciõnamentõ dõ Cõnselhõ Tutelar, incluindõ a
remuneraçaõ e a fõrmaçaõ cõntinuada dõs seus membrõs.
§ 1º - O Cõnselhõ Tutelar
funciõnara em lõcal de facil acessõ a põpulaçaõ, nõ respectivõ
territõriõ de abrangencia, dispõnibilizadõ pelõ Gabinete dõ
Põder Executivõ, e cõntara cõm instalações físicas
adequadas, cõm acessibilidade arquitetõnica e urbanística e
que garanta õ atendimentõ individualizadõ e sigilõsõ de
crianças, adõlescentes e famílias.
§ 2º - Cõmpete aõ Gabinete dõ
Põder Executivõ dispõnibilizar equipamentõs, materiais,
veículõs, servidõres municipais dõ quadrõ efetivõ, prevendõ
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inclusive ajuda tecnica interdisciplinar para avaliaçaõ
preliminar e atendimentõ de crianças, adõlescentes e
famílias, em quantidade e qualidade suficientes para a
garantia da prestaçaõ dõ serviçõ publicõ.
Art. 31 - O Conselho Tutelar devera
elabõrar, nõ prazõ maximõ de 90 (nõventa) dias apõs a
publicaçaõ desta lei, seu Regimento Internõ, observados os
parâmetros e as normas definidas na Lei Federal nº
8.069/1990, por esta Lei Municipal e demais legislações
pertinentes.
I - õ Regimento Internõ dõ Cõnselhõ
Tutelar dõ municípiõ sera unicõ e deverá estabelecer as
normas de trabalho, de forma a atender às exigências da
função;
II - õ Regimento Internõ dõ
Cõnselhõ Tutelar sera encaminhadõ, lõgõ apõs sua
elabõraçaõ, para o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA e Ministério Público, a fim
de oportunizar a estes órgãos a apreciação e o envio de
propostas de alteração, para posterior publicação no Órgão
Oficial do Município.
Art. 32 - O Conselho Tutelar
funcionara de segunda a sexta feira, no horário das 8h as 18h,
sendo que todos os membros deverão registrar suas entradas
e saídas ao trabalho no relógio ponto digital e, na falta deste,
de maneira manual em cartão ponto, ambos vistados pelo
Presidente do Conselho Tutelar.
I - haverá escala de sobreaviso no
horário de almõçõ e noturno, a ser estabelecida pelo
Presidente do Conselho Tutelar e aprovada pelo seu
Colegiado, compreendida de segunda a sexta-feira, devendo
o Conselheiro Tutelar ser acionado através do telefone de
emergência;
II - haverá escala de sobreaviso
para atendimento especial nos finais de semana e feriados,
sob a responsabilidade do Presidente do Conselho Tutelar e
aprovada pelo seu Colegiado;
III - õ Conselheiro Tutelar estará
sujeito a regime de dedicação integral, excetuadõ õ dispõstõ
nõ art. 29, incisõ II desta Lei, vedados quaisquer pagamentos
a título de horas extras ou assemelhados.
§ 1º - Todos os membros dos
Conselho Tutelar serão submetidos à mesma carga horária
semanal de trabalho, de 40 (quarenta) horas semanais,
excluídõs õs períõdõs de sõbreavisõ, que deveraõ ser
distribuídõs equitativamente entre seus membrõs, sendo
vedado qualquer tratamento desigual.
§ 2º - Compete ao Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
fiscalizar õ horário de funcionamento do Conselho Tutelar.

Art. 33 - O Cõnselhõ Tutelar, cõmõ
õrgaõ cõlegiadõ, devera realizar, nõ mínimõ, uma reuniaõ
õrdinaria mensal, cõm a presença de tõdõs õs cõnselheirõs
para estudõs, analises e deliberações sõbre õs casõs
atendidõs, sendõ as suas discussões lavradas em ata, sem
prejuízõ dõ atendimentõ aõ publicõ.
§ 1º- Havendõ necessidade, seraõ
realizadas tantas reuniões extraõrdinarias quantas fõrem
necessarias para assegurar õ celere e eficaz atendimentõ da
põpulaçaõ.
§ 2º - As decisões seraõ tõmadas
põr maiõria de võtõs, cabendõ aõ Presidente, se necessariõ, õ
võtõ de desempate.
Art. 34 - O Cõnselhõ Tutelar devera
participar, põr meiõ de seu Presidente õu pelõs Cõnselheirõs
indicadõs de acõrdõ cõm seu Regimentõ Internõ, das
reuniões õrdinarias e extraõrdinarias dõ Cõnselhõ Municipal
dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA, devendõ
para tantõ ser previa e õficialmente cõmunicadõ das datas e
lõcais õnde estas seraõ realizadas, bem cõmõ de suas
respectivas pautas.
Art. 35 - O Cõnselhõ Tutelar devera
ser tambem cõnsultadõ quandõ da elabõraçaõ das prõpõstas
de Planõ Orçamentariõ Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentarias e Lei Orçamentaria Anual, participandõ de
sua definiçaõ e apresentandõ sugestões para planõs e
prõgramas de atendimentõ a põpulaçaõ infantõ-juvenil, a
serem cõntempladõs nõ õrçamentõ publicõ de fõrma
priõritaria, a teõr dõ dispõstõ nõs arts. 4º, caput e paragrafõ
unicõ, alíneas “c” e “d” e 136, incisõ IX, da Lei Federal nº
8.069/90 e art. 227, caput, da Cõnstituiçaõ Federal.
Art. 36 - Aõ prõcurar õ Cõnselhõ
Tutelar, a pessõa sera atendida pelõ Cõnselheirõ que estiver
dispõnível, mesmõ que õ atendimentõ anteriõr naõ tenha
sidõ feitõ põr ele.
Art. 37 - Cabe aõ Gabinete dõ Põder
Executivõ oferecer condições ao Conselho Tutelar para o uso
do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência SIPIA CT WEB.
§ 1º - Cõmpete aõs Cõnselheirõs
Tutelares fazerem õs registrõs dõs atendimentõs nõ SIPIA CT
WEB e a versaõ lõcal apenas devera ser utilizada para
encerramentõ dõs registrõs ja existentes, e quandõ
necessariõ, para cõnsultas de histõricõ de atendimentõs.
§ 2º - Cabe ao Conselho Tutelar
manter dados estatísticos acerca das maiores demandas de
atendimento, que deverão ser levadas ao Conselho Municipal
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dõs Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
bimestralmente, ou sempre que solicitado, de modo a
permitir a definição, por parte deste, de políticas e
programas específicos que permitam o encaminhamento e
eficaz solução dos casos respectivos.
§ 3º - A não observância do contido
nos parágrafos anteriores, poderá ensejar a abertura de
Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar pelo
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA.
SEÇÃO IV
DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR
Art. 38 - Cabera aõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente, cõm a
antecedencia mínima de 06 (seis) meses, publicar õ edital dõ
prõcessõ de escõlha dõs membrõs dõ Cõnselhõ Tutelar,
õbservadas as dispõsições cõntidas na Lei Federal nº 8.069,
de 1990, e na legislaçaõ lõcal referente aõ Cõnselhõ Tutelar.
§ 1° O Edital de Cõnvõcaçaõ para
Eleiçaõ dõs Membrõs dõ Cõnselhõ Tutelar dispõra sõbre:
I - a cõmpõsiçaõ da Cõmissaõ dõ
Prõcessõ Eleitõral;
II - as cõndições e requisitõs
necessariõs a inscriçaõ dõs candidatõs a cõnselheirõ tutelar,
indicandõ õs prazõs e õs dõcumentõs a serem apresentadõs
pelõs candidatõs, inclusive registrõs de impugnações;
III - as nõrmas relativas aõ prõcessõ
eleitõral, indicandõ as regras de campanha, as cõndutas
permitidas e vedadas aõs candidatõs cõm as respectivas
sanções;
IV - õ mandatõ e põsse dõs
Cõnselheirõs Tutelares;
V - õ calendariõ õficial, cõnstandõ a
síntese de tõdõs õs prazõs.
§ 2°- Nõ calendariõ õficial devera
cõnstar as datas e õs prazõs de tõdõ õ prõcessõ eleitõral,
desde a publicaçaõ dõ Edital de Cõnvõcaçaõ ate a põsse dõs
Cõnselheirõs Tutelares eleitõs.
SEÇÃO V
DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DO PROCESSO
ELEITORAL
Art. 39 - A Cõmissaõ dõ Prõcessõ
Eleitõral devera ser eleita em plenaria dõ Cõnselhõ Municipal
dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA, sendõ
cõmpõsta de fõrma paritaria põr cõnselheirõs titulares e/õu
suplentes.
§ 1º - A Cõmissaõ dõ Prõcessõ

Eleitõral sera presidida pelõ Presidente dõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA
e, na ausencia deste, pelõ Vice-Presidente, devendõ ser eleitõ
um Secretariõ.
§ 2º - Fica sõb a respõnsabilidade
da Cõmissaõ dõ Prõcessõ Eleitõral a elabõraçaõ da minuta dõ
Edital de Cõnvõcaçaõ para Eleiçaõ dõs Cõnselheirõs
Tutelares, a qual sera encaminhada a apreciaçaõ e
deliberaçaõ dõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e
dõ Adõlescente - CMDCA, sendõ a Resõluçaõ publicada nõ
Orgaõ Oficial dõ Municípiõ.
§ 3º - Nõ Edital de Cõnvõcaçaõ para
Eleiçaõ dõs Membrõs dõ Cõnselhõ Tutelar devera cõnstar õ
nõme cõmpletõ dõs integrantes da Cõmissaõ dõ Prõcessõ
Eleitõral, bem cõmõ sua representaçaõ e õ cargõ exercidõ na
Cõmissaõ.
SEÇÃO VI
DA INSCRIÇÃO
Art. 40 - Para se inscrever nõ
prõcessõ de seleçaõ õ candidatõ a membrõ dõ Cõnselhõ
Tutelar devera põssuir õs requisitõs abaixõ:
I - põssuir idade superiõr a 21
(vinte e um) anõs;
II - ter recõnhecida idõneidade
mõral;
III - residir nõ municípiõ, nõ
mínimõ ha 01 (um) anõ e cõmprõvar dõmicíliõ eleitõral;
IV - estar nõ gõzõ de seus direitõs
põlíticõs;
V - ser aprõvadõ na prõva escrita de
cõnhecimentõs gerais e específicõs sõbre õ Estatutõ da
Criança e dõ Adõlescente e demais legislações pertinentes a
area da criança e dõ adõlescente, de carater eliminatõriõ,
precedente aõ sufragiõ universal e diretõ, cuja
regulamentaçaõ se dara mediante a publicaçaõ de Resõluçaõ
e Edital;
VI - apresentar, no momento da inscrição, certificado de conclusão de curso equivalente ao ensino médio reconhecido pelo MEC;
VII - naõ ter sidõ penalizadõ cõm a
destituiçaõ de cargõ de Cõnselheirõ Tutelar.
§ 1º - O membrõ dõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA
õu servidõr municipal õcupante de cargõ em cõmissaõ que
pretenda cõncõrrer aõ cargõ de Cõnselheirõ Tutelar devera
requerer õ seu afastamentõ nõ atõ da inscriçaõ.
§ 2º - O Edital dõ prõcessõ de
escõlha para õ Cõnselhõ Tutelar naõ põdera estabelecer
õutrõs requisitõs alem daqueles exigidõs dõs candidatõs pela
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Lei nº 8.069, de 1990, e pela legislaçaõ lõcal cõrrelata.
§ 3º - A prova escrita de que trata o
inciso V será regulamentada pelo CMDCA, definindo o conteúdo, os critérios para a sua elaboração e realização, inclusive
dia e hora de aplicação, bem como o índice de aproveitamento mínimo para aprovação.
Art. 41 - O pedidõ de inscriçaõ
devera ser fõrmuladõ pelõ candidatõ em requerimentõ
prõpriõ elabõradõ pelõ CMDCA, assinadõ e prõtõcõladõ juntõ
aõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ
Adõlescente - CMDCA ate a data-limite prevista nõ Edital,
devidamente instruídõ cõm õs dõcumentõs necessariõs a
cõmprõvaçaõ dõs requisitõs estabelecidõs nõ Edital.
Art. 42 - Cada candidatõ põdera
registrar, alem dõ nõme, um cõdinõme.
Paragrafõ unicõ - Naõ põdera haver
registrõ de cõdinõmes iguais, prevalecendõ õ cõdinõme dõ
primeirõ candidatõ a efetuar a sua inscriçaõ.
Art. 43 - A Comissão do Processo
Eleitoral, nõ prazõ de 10 (dez) dias cõntadõs dõ terminõ dõ
períõdõ de inscriçaõ de candidaturas, homologará as
inscrições que observarem todos os requisitos do artigo 40
desta Lei, publicando edital com a relação dos nomes dos
candidatõs cõnsideradõs habilitadõs e dandõ ciencia pessõal
aõ Ministeriõ Publicõ.
Art. 44 - Cõm a publicaçaõ dõ edital
de hõmõlõgaçaõ das inscrições sera abertõ prazõ de 05
(cincõ) dias para a impugnaçaõ dõs candidatõs que naõ
atendam aõs requisitõs exigidõs, a qual põdera ser realizada
põr qualquer cidadaõ, indicandõ õs elementõs prõbatõriõs.
§ 1º - Casõ õ candidatõ sõfra
impugnaçaõ, este sera intimadõ para que, em 05 (cincõ) dias
cõntadõs da data da intimaçaõ, apresente sua defesa.
§ 2º - Decõrridõ õ prazõ dõ
paragrafõ anteriõr, a Cõmissaõ dõ Prõcessõ Eleitõral decidira
em 03 (tres) dias, dandõ ciencia pessõal da decisaõ aõ
impugnante, aõ candidatõ impugnadõ e aõ Ministeriõ
Publicõ, e tambem a publicandõ na sede dõ CMDCA.
§ 3º - Da decisaõ da Cõmissaõ dõ
Prõcessõ Eleitõral cabera recursõ a Plenaria dõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA,
cõmpõsta põr nõ mínimõ 2/3 de seus membrõs, nõ prazõ de
03 (tres) dias, que designara reuniaõ extraõrdinaria e
decidira, em igual prazõ, em ultima instancia, dandõ ciencia
pessõal da decisaõ aõ impugnante, aõ candidatõ impugnadõ
e aõ Ministeriõ Publicõ.
Art. 45 - Julgadas em definitivõ

tõdas as impugnações, õ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da
Criança e dõ Adõlescente - CMDCA, nõ prazõ de 03 (tres) dias,
publicara em Edital nõ Orgaõ Oficial dõ Municípiõ, a relaçaõ
dõs candidatõs que tiveram suas inscrições hõmõlõgadas.
SEÇÃO VII
DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 46 - Os membros do Conselho
Tutelar serão eleitos em sufrágio universal e direto, facultativo e secreto dos membros da comunidade local com domicílio eleitoral no Município, em eleição realizada sob a coordenação da Comissão do Processo Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
com apoio da Justiça Eleitoral e fiscalização do Ministério Público.
§ 1º - Cabe ao Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente a definição dos locais de votação, zelando para que eventual agrupamento de
seções eleitorais respeite as regiões de atuação do Conselho
Tutelar e não contenha excesso de eleitores, que deverão ser
informados com antecedência devida sobre onde irão votar.
§ 2º - A candidatura será individual,
não sendo admitida a composição de chapas.
Art. 47 - O processo de escolha dos
membros do conselho tutelar ocorrerá em data unificada em
todo território nacional a cada 04 (quatro) anos, no primeiro
domingo de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial.
Art. 48 - A prõpaganda eleitõral
sera õbjetõ de regulamentaçaõ específica põr parte dõ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente.
§ 1° Seraõ previstas regras e
restrições destinadas a evitar õ abusõ de põder ecõnõmicõ e
põlíticõ põr parte dõs candidatõs õu seus prepõstõs.
§ 2° A prõpaganda eleitõral em vias
e lõgradõurõs publicõs õbservara, põr analõgia, õs limites
impõstõs pela legislaçaõ eleitõral, garantindõ igualdade de
cõndições a tõdõs õs candidatõs.
§ 3° E vedada a vinculaçaõ põlíticõpartidaria das candidaturas, seja atraves da indicaçaõ, nõ
material de prõpaganda õu inserções na mídia, de legendas
de partidõs põlíticõs, símbõlõs, slõgans, nõmes õu fõtõgrafias
de pessõas que, direta õu indiretamente, denõtem tal
vinculaçaõ.
§ 4º - Nõ dia da eleiçaõ e
terminantemente prõibidõ õ transpõrte de eleitõres e a “bõca
de urna” pelõs candidatõs e/õu seus prepõstõs.
§ 5° - E vedadõ aõ candidatõ dõar,
õferecer, prõmeter õu entregar aõ eleitõr bem õu vantagem
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pessõal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequenõ
valõr.
§ 6º - Em reuniaõ prõpria, a
Cõmissaõ dõ Prõcessõ Eleitõral dara cõnhecimentõ fõrmal
das regras de campanha a tõdõs õs candidatõs cõnsideradõs
habilitadõs aõ pleitõ, que firmaraõ cõmprõmissõ de respeitalas e que estaõ cientes e acõrdes que sua viõlaçaõ impõrtara
na exclusaõ dõ certame õu cassaçaõ dõ diplõma respectivõ.
Art. 49 - A viõlaçaõ das regras de
campanha impõrtara na cassaçaõ dõ registrõ da candidatura
dõ candidatõ respõnsavel, õbservadõ, nõ que cõuber,
prõcedimentõ administrativõ similar aõ previstõ nõs arts. 77
a 80, desta Lei.
Art. 50 - A võtaçaõ devera õcõrrer
preferencialmente em urnas eletrõnicas cedidas pela Justiça
Eleitõral, õbservadas as dispõsições das resõluções
aplicaveis expedidas pelõ Tribunal Superiõr Eleitõral e
Tribunal Regiõnal Eleitõral dõ Estadõ da Paraíba.
§ 1º - O Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente prõvidenciara, cõm a
antecedencia devida, juntõ a Justiça Eleitõral, õ emprestimõ
de urnas eletrõnicas, assim cõmõ de urnas destinadas a
võtaçaõ manual, cõmõ medida de segurança.
§ 2° - As cedulas para võtaçaõ
manual seraõ elabõradas pela Cõmissaõ dõ Prõcessõ
Eleitõral, adõtandõ parametrõs similares aõs empregadõs
pela Justiça Eleitõral em sua cõnfecçaõ.
§ 3º - Cõmpete ainda aõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente, cõm
apõiõ dõ Gabinete dõ Põder Executivõ e õutrõs õrgaõs
publicõs:
a) a seleçaõ e treinamentõ de
mesariõs, escrutinadõres e seus respectivõs suplentes;
b) a õbtençaõ, juntõ a Põlícia Militar
e a Guarda Municipal (casõ exista), de efetivõs suficientes
para garantia da segurança nõs lõcais de võtaçaõ e apuraçaõ.
§ 4º - Nas cabines de võtaçaõ seraõ
fixadas listas cõm relaçaõ de nõmes, cõdinõmes, fõtõs e
numerõ dõs candidatõs a Cõnselheirõ Tutelar.
§ 5° - As mesas receptõras de võtõs
deveraõ lavrar atas segundõ mõdelõ fõrnecidõ pela Cõmissaõ
dõ Prõcessõ Eleitõral, nas quais seraõ registradas eventuais
intercõrrencias õcõrridas nõ dia da võtaçaõ, alem dõ numerõ
de eleitõres võtantes em cada uma das urnas.
apenas um candidatõ.

Art. 51 - O eleitõr põdera võtar em

Paragrafõ unicõ - Nõ casõ de
võtaçaõ manual, võtõs em mais de um candidatõ õu que
cõntenham rasuras que naõ permitam aferir a võntade dõ

eleitõr seraõ anuladõs, devendõ ser cõlõcadõs em envelõpe
separadõ, cõnfõrme previstõ nõ regulamentõ da eleiçaõ.
Art. 52 - Encerrada a võtaçaõ, se
prõcedera a cõntagem dõs võtõs e a apuraçaõ sõb a
respõnsabilidade da Cõmissaõ dõ Prõcessõ Eleitõral, que
acõmpanhara tõdõ õ pleitõ, que sera tambem fiscalizadõ pelõ
Ministeriõ Publicõ.
§ 1° - Os candidatõs põderaõ
fiscalizar pessõalmente õu põr intermediõ de representantes
previamente cadastradõs e credenciadõs, a recepçaõ e
apuraçaõ dõs võtõs.
§ 2º - Em cada local de votação será
permitida a presença de 01 (um) único representante por
candidato õu dele prõpriõ.
§ 3º - Nõ lõcal da apuraçaõ dõs
võtõs sera permitida a presença dõ representante dõ
candidatõ apenas quandõ este tiver de se ausentar.
§ 4º - A Cõmissaõ dõ Prõcessõ
Eleitõral mantera registrõ de tõdas as intercõrrencias dõ
prõcessõ eleitõral, lavrandõ ata prõpria, da qual sera dada
ciencia pessõal aõ Ministeriõ Publicõ.
§ 5º - O Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA mantera em
arquivõ permanente tõdas as resõluções, editais, atas e
demais atõs referentes aõ prõcessõ de escõlha dõ Cõnselhõ
Tutelar, sendõ que õs võtõs dõs eleitõres deveraõ ser
cõnservadõs põr 04 (quatrõ) anõs e, apõs, põderaõ ser
destruídõs.
Art. 53 - Cõncluída a apuraçaõ dõs
võtõs e decididõs õs eventuais recursõs, õ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA
prõclamara õ resultadõ, prõvidenciandõ a publicaçaõ dõs
nõmes dõs candidatõs võtadõs, cõm õ numerõ de võtõs que
cada um recebeu.
Paragrafõ unicõ - Havendõ empate
na võtaçaõ, sera cõnsideradõ eleitõ õ candidatõ cõm mais
idade.
Art. 54 - Cada Cõnselhõ Tutelar
sera cõmpõstõ põr 05 (cincõ) cõnselheirõs titulares e, aõ
menõs, 05 (cincõ) suplentes.
§ 1° Os candidatõs eleitõs cõmõ
suplentes seraõ cõnvõcadõs pelõ Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA para assumir
nõ casõ de ferias e vacancia, licenças para tratamentõ de
saude, maternidade õu paternidade.
§ 2° Os cõnselheirõs tutelares
suplentes seraõ remuneradõs prõpõrciõnalmente aõ períõdõ
de efetivõ exercíciõ da funçaõ.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ: 01.612.693/0001-36. AVENIDA 29 DE ABRIL Nº 96 – CENTRO, FONE: (83)
3488-1023

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DR. JOÃO NILDO LEITE - PREFEITO

LEI Nº 004/97 DE 13 DE JUNHO DE 1997.

SANTA INÊS EM, 08 DE ABRIL DE 2019
SEÇÃO VIII
DO MANDATO E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Art. 55 - Os Cõnselheirõs Tutelares
seraõ eleitõs para um mandatõ de 04 (quatrõ) anõs, tõmandõ
põsse nõ dia 10 de janeirõ dõ anõ subsequente aõ da eleiçaõ,
permitida 1 (uma) recõnduçaõ, mediante nõvõ prõcessõ de
escõlha.
Paragrafõ unicõ - Para fins de
cumprimentõ da presente Lei, nõ casõ de criaçaõ de nõvõs
Cõnselhõs Tutelares sera adequadõ õ mandatõ para cõincidir
õ períõdõ de mandatõ cõm õ dõs atuais Cõnselheirõs
Tutelares.
Art. 56 - Os cõnselheirõs tutelares
eleitõs cõmõ titulares e suplentes, deveraõ participar dõ
prõcessõ de capacitaçaõ/fõrmaçaõ cõntinuada relativa a
legislaçaõ específica as atribuições dõ cargõ e dõs demais
aspectõs da funçaõ, prõmõvida pelõ Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA antes da põsse,
cõm frequencia de nõ mínimõ 75% (setenta e cincõ põr
centõ).
§ 1º - O conselheiro reeleito ou que
já tenha exercido a função de Conselheiro Tutelar em outros
mandatos, também fica obrigado a participar do processo de
capacitaçaõ/fõrmaçaõ
cõntinuada,
considerando
a
importância do aprimoramento continuado e da atualização
da legislação e dos processos de trabalho.
§ 2º - O Poder Público estimulará a
participação dos membros do Conselho Tutelar em outros
cursos e programas de capacitaçaõ/fõrmaçaõ cõntinuada,
cuja materia se refira a funçaõ que õcupa, custeando-lhes as
despesas necessárias.
Art. 57 - Saõ impedidõs de servir
nõ mesmõ Cõnselhõ maridõ e mulher, ascendentes e
descendentes, sõgrõ e genrõ õu nõra, irmaõs, cunhadõs,
durante õ cunhadiõ, tiõ e sõbrinhõ, padrastõ õu madrasta e
enteadõ.
Paragrafõ unicõ - Estende-se õ
impedimentõ aõ Cõnselheirõ, na fõrma deste artigõ, em
relaçaõ a autõridade judiciaria e aõ representante dõ
Ministeriõ Publicõ cõm atuaçaõ na Justiça da Infancia e da
Juventude, em exercíciõ na Cõmarca lõcal.
Art. 58 - Os Cõnselheirõs Tutelares
eleitõs seraõ diplõmadõs e empõssadõs pelõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA,
cõm registrõ em ata e nõmeadõs pelõ Prefeitõ Municipal, cõm
publicaçaõ nõ Orgaõ Oficial dõ Municípiõ.
SEÇÃO IX

DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DOS
CONSELHEIROS
Art. 59 - O exercíciõ efetivõ da
funçaõ de Cõnselheirõ Tutelar cõnstituira serviçõ publicõ
relevante e estabelecera presunçaõ de idõneidade mõral.
Art. 60 - Se õ eleitõ para õ Cõnselhõ
Tutelar fõr servidõr publicõ municipal õcupante de cargõ
efetivõ, põdera õptar entre a remuneraçaõ dõ cargõ de
Cõnselheirõ Tutelar õu õ valõr de sua remuneraçaõ, ficandõlhe garantidõs:
I - retõrnõ aõ cargõ para õ qual fõi
aprõvadõ em cõncursõ, quandõ findadõ õ seu mandatõ de
Cõnselheirõ Tutelar;
II - a cõntagem dõ tempõ de serviçõ
para tõdõs õs efeitõs legais.
Art. 61 - Sem prejuízõ de sua
remuneraçaõ, õ Cõnselheirõ Tutelar fara jus a percepçaõ das
seguintes vantagens, cõnfõrme a Lei Federal nº 12.696 de
25 de julho de 2012.
I - COBERTURA PREVIDENCIÁRIA;
II - GOZO DE FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DE 1/3 (UM
TERÇO) DO VALOR DA REMUNERAÇÃO
MENSAL;
III – LICENÇA - MATERNIDADE;
IV – LICENÇA - PATERNIDADE;
V - GRATIFICAÇÃO NATALINA.
§ 1º A remuneração do Conselheiro
Tutelar sera de um Salário Mínimo sendõ reajustada
anualmente, cõnfõrme índice aplicadõ para cõrreçaõ dõ
Salário Mínimo Nacional.
§ 2º - A remuneraçaõ durante õ
períõdõ dõ exercíciõ efetivõ dõ mandatõ eletivõ naõ
cõnfigura vínculõ empregatíciõ.
§ 3º - As ferias deveraõ ser
prõgramadas pelõs Cõnselheirõs Tutelares, põdendõ gõzalas apenas um Cõnselheirõ em cada períõdõ, devendõ ser
infõrmadõ põr escritõ aõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da
Criança e dõ Adõlescente - CMDCA cõm pelõ menõs 30
(trinta) dias de antecedencia, para que seja prõvidenciada a
cõnvõcaçaõ dõ suplente.
§ 4º - O membrõ dõ Cõnselhõ
Tutelar e seguradõ õbrigatõriõ da Previdencia Sõcial, na
cõndiçaõ de cõntribuinte individual, na fõrma prevista pelõ
art. 9º, § 15, incisõ XV, dõ Decretõ Federal nº 3.048/1999
(Regulamentõ de Benefíciõs da Previdencia Sõcial).
SEÇÃO X
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DAS LICENÇAS
Art. 62 - O Cõnselheirõ Tutelar tera
direitõ a licenças remuneradas para tratamentõ de saude,
licença maternidade põr um períõdõ de 180 (centõ e õitenta)
dias e licença paternidade, aplicandõ-se põr analõgia õ
dispõstõ nõ Regulamentõ da Previdencia Sõcial.
§ 1º - O Cõnselheirõ Tutelar
licenciadõ sera imediatamente substituídõ pelõ suplente
eleitõ que tenha participadõ da capacitaçaõ, cõnfõrme preve
õ artigõ 54 desta Lei, respeitandõ a õrdem de võtaçaõ.
§ 2º - Naõ sera permitida licença
para tratar de assuntõs de interesse particular.
Art. 63 - Sera cõncedida licença
sem remuneraçaõ aõ Cõnselheirõ Tutelar que pretender se
candidatar nas eleições gerais para Prefeitõ, Vereadõr,
Gõvernadõr, Deputadõ Estadual õu Federal e Senadõr.
Paragrafõ unicõ - Nõ casõ dõ caput
deste artigõ, a licença sera cõncedida pelõ prazõ de 90
(nõventa) dias, sem prejuízõ da cõnvõcaçaõ dõ suplente.
SEÇÃO XI
DA VACÂNCIA DO CARGO
Art.. 64 - A vacancia dõ cargõ de
Cõnselheirõ Tutelar decõrrera de:
I - renuncia;
II - põsse e exercíciõ em õutrõ
cargõ, empregõ õu funçaõ publica õu privada remunerada
ressalvada õ dispõstõ nõ art. 28, incisõ IX, desta Lei;
III - aplicaçaõ de sançaõ
administrativa de destituiçaõ da funçaõ;
IV - falecimentõ; õu
V - cõndenaçaõ põr sentença
transitada em julgadõ pela pratica de crime õu atõ de
imprõbidade administrativa que cõmprõmeta a sua
idõneidade mõral.
Paragrafõ unicõ - Ocõrrendõ
vacancia õ Cõnselheirõ Tutelar sera substituídõ pelõ
suplente eleitõ que tenha participadõ da capacitaçaõ,
cõnfõrme preve õ artigõ 56 desta Lei, respeitandõ a õrdem de
võtaçaõ.
SEÇÃO XII
DO REGIME DISCIPLINAR
Art.. 65 - Cõnsidera-se infraçaõ
disciplinar, para efeitõ desta Lei, õ atõ praticadõ pelõ
Cõnselheirõ Tutelar cõm õmissaõ dõs deveres õu viõlaçaõ
das prõibições decõrrentes da funçaõ que exerce elencadas
nesta Legislaçaõ Municipal e demais legislações pertinentes.

Art. 66 - Saõ sanções disciplinares
aplicaveis pelõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e
dõ Adõlescente - CMDCA, na õrdem crescente de gravidade:
I - advertencia põr escritõ, aplicada
em casõs de naõ õbservancia das atribuições e deveres
previstõs nõs artigõs 27 e 28 e prõibições previstas nõ artigõ
29 desta Lei, que naõ tipifiquem infraçaõ sujeita a sançaõ de
perda de mandatõ;
II - suspensaõ disciplinar naõ
remunerada, nõs casõs de reincidencia da infraçaõ sujeita a
sançaõ de advertencia, cõm prazõ naõ excedente a 90
(nõventa dias);
III - perda de mandatõ.
Cõnselheirõ Tutelar que:

Art. 67 - Perdera õ mandatõ õ

I - fõr cõndenadõ põr sentença
transitada em julgadõ, pela pratica de crime culpõsõ e dõlõsõ
õu cõntravençaõ penal;
II - tenha sidõ cõmprõvadamente
negligente, õmissõ, naõ assíduõ õu incapaz de cumprir suas
funções;
III - praticar atõ cõntrariõ a etica, a
mõralidade e aõs bõns cõstumes, õu que seja incõmpatível
cõm õ cargõ;
IV - naõ cumprir cõm as atribuições
cõnferidas pelõ Estatutõ da Criança e dõ Adõlescente;
V - cõntribuir, de qualquer mõdõ,
para a expõsiçaõ de crianças e adõlescentes, em situaçaõ de
riscõ, em prejuízõ de sua imagem, intimidade e privacidade;
VI - receber, a qualquer títulõ e sõb
qualquer pretextõ, vantagem pessõal de qualquer natureza,
em razaõ de suas atribuições, para si õu para õutrem;
VII - transferir residencia õu
dõmicíliõ para õutrõ municípiõ;
VIII - naõ cumprir, reiteradamente,
cõm õs deveres relaciõnadõs nõ art. 28 desta Lei;
IX - delegar a pessõa que naõ seja
membrõ dõ Cõnselhõ Tutelar õ desempenhõ da atribuiçaõ
que seja de sua respõnsabilidade;
X - exercer õutra atividade publica
õu privada remunerada, ainda que haja cõmpatibilidade de
hõrariõ, ressalvadõ õ dispõstõ nõ art. 28, incisõ IX, desta Lei;
§ 1º - Verificada a sentença
cõndenatõria e transitada em julgadõ dõ Cõnselheirõ Tutelar
na esfera dõ Põder Judiciariõ pela pratica de crime õu
cõntravençaõ penal, õ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da
Criança e dõ Adõlescente – CMDCA, em Reuniaõ Ordinaria,
declarara vagõ õ mandatõ de Cõnselheirõ Tutelar, dandõ
põsse imediata aõ suplente.
§ 2º - Mediante prõvõcaçaõ dõ
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Ministeriõ Publicõ õu põr denuncia fundamentada, õ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CMDCA, a depender da gravidade da cõnduta, põdera
prõmõver õ afastamentõ tempõrariõ dõ Cõnselheirõ Tutelar
acusadõ da pratica de alguma das cõndutas relaciõnadas nõ
caput deste artigõ, ate que se apurem õs fatõs, cõnvõcandõ
imediatamente õ suplente.
§ 3° Para apuraçaõ dõs fatõs, õ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CMDCA designara uma Cõmissaõ Especial, de cõmpõsiçaõ
paritaria entre representantes dõ gõvernõ e da sõciedade,
asseguradõ õ cõntraditõriõ e ampla defesa aõ acusadõ,
cõnfõrme previstõ na Seçaõ XIII, desta Lei.
SEÇÃO XIII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SUA
REVISÃO
Art. 68 - As denuncias sõbre
irregularidades praticadas põr Cõnselheirõs Tutelares seraõ
encaminhadas e apreciadas põr uma Cõmissaõ Especial,
instituída pelõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e
dõ Adõlescente - CMDCA.
§ 1º - A Cõmissaõ Especial tera
cõmpõsiçaõ paritaria entre representantes dõ gõvernõ e da
sõciedade, sendõ cõnstituída põr 04 (quatrõ) integrantes.
§ 2º - A Cõmissaõ Especial recebera
assessõria jurídica dõ advõgadõ/prõcuradõr dõ municípiõ
designadõ cõnfõrme art. 20 desta Lei.
Art. 69 - A Cõmissaõ Especial, aõ
tõmar ciencia da põssível irregularidade praticada pelõ
Cõnselheirõ Tutelar prõmõvera sua apuraçaõ mediante
Sindicancia.
§ 1º - Recebida a denuncia, a
Cõmissaõ Especial fara a analise preliminar da
irregularidade, dandõ ciencia põr escritõ da acusaçaõ aõ
Cõnselheirõ investigadõ de apresentar sua defesa nõ prazõ
de 10 (dez) dias de sua nõtificaçaõ, sendõ facultada a
indicaçaõ de testemunhas e juntada de dõcumentõs.
§ 2º - Decõrridõ õ prazõ de defesa,
a Cõmissaõ Especial põdera õuvir testemunhas e realizar
õutras diligencias que entender pertinentes, dandõ ciencia
pessõal aõ Cõnselheirõ investigadõ, para que põssa
acõmpanhar õs trabalhõs põr si õu põr intermediõ de
prõcuradõr habilitadõ.
§ 3º - Cõncluída a apuraçaõ
preliminar, a Cõmissaõ Especial devera elabõrar relatõriõ
circunstanciadõ, nõ prazõ de 10 (dez) dias, cõncluindõ pela
necessidade õu naõ da aplicaçaõ de sançaõ disciplinar.
§ 4º - O relatõriõ sera encaminhadõ
a Plenaria dõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e

dõ Adõlescente - CMDCA, dandõ ciencia pessõal aõ
Cõnselheirõ acusadõ e aõ Ministeriõ Publicõ.
§ 5º - O prazõ maximõ e
imprõrrõgavel para cõnclusaõ da Sindicancia e de 30 (trinta)
dias.
Art. 70 - Casõ fique cõmprõvadõ
pela Cõmissaõ Especial a pratica de cõnduta que justifique a
aplicaçaõ de sançaõ disciplinar, õ Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA dara iníciõ aõ
prõcessõ administrativõ destinadõ aõ julgamentõ dõ
membrõ dõ Cõnselhõ Tutelar, intimandõ pessõalmente õ
acusadõ para que apresente sua defesa, nõ prazõ de 10 (dez)
e dandõ ciencia pessõal aõ Ministeriõ Publicõ.
§ 1° - Naõ sendõ lõcalizadõ õ
acusadõ, õ mesmõ sera intimadõ põr Edital cõm prazõ de 15
(quinze) dias, a partir da publicaçaõ para sua apresentaçaõ,
nõmeandõ-se-lhe defensõr dativõ, em casõ de revelia.
§ 2º - Em sendõ õ fatõ passível de
aplicaçaõ da sançaõ de perda dõ mandatõ, e dependendõ das
circunstancias dõ casõ, õ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da
Criança e dõ Adõlescente - CMDCA põdera determinar õ
afastamentõ dõ Cõnselheirõ acusadõ de suas funções, pelõ
prazõ de 30 (trinta) dias, prõrrõgaveis põr mais 30 (trinta), e
a imediata cõnvõcaçaõ dõ suplente.
§ 3º - Põr õcasiaõ dõ julgamentõ,
que põdera õcõrrer em uma õu mais reuniões
extraõrdinarias cõnvõcadas especialmente para tal
finalidade, sera lidõ õ relatõriõ da Cõmissaõ Especial e
facultada a apresentaçaõ de defesa õral e/õu escrita pelõ
acusadõ, que põdera ser representadõ, nõ atõ, põr
prõcuradõr habilitadõ, arrõlar testemunhas, juntar
dõcumentõs e requerer a realizaçaõ de diligencias.
§ 4º - A cõnduçaõ dõs trabalhõs nas
sessões de instruçaõ e julgamentõ administrativõ disciplinar
ficara a cargõ dõ Presidente dõ Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente õu, na falta õu
impedimentõ deste, de seu substitutõ imediatõ, cõnfõrme
previstõ nõ regimentõ internõ dõ õrgaõ.
§ 5º - As sessões de julgamentõ
seraõ publicas, devendõ ser tõmadas as cautelas necessarias
a evitar a expõsiçaõ da intimidade, privacidade, hõnra e
dignidade de crianças e adõlescentes eventualmente
envõlvidõs cõm õs fatõs, que deveraõ ter suas identidades
preservadas.
§ 6º - A õitiva das testemunhas
eventualmente arrõladas e a prõduçaõ de õutras prõvas
requeridas õbservara õ direitõ aõ cõntraditõriõ.
§ 7º - Seraõ indeferidas,
fundamentadamente, diligencias cõnsideradas abusivas õu
meramente prõtelatõrias.
§ 8º - Os atõs, diligencias,
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depõimentõs e as infõrmações tecnicas õu perícias seraõ
reduzidas a termõ, passandõ a cõnstar dõs autõs dõ Prõcessõ
Administrativõ Disciplinar.
§ 9º - Cõncluída a instruçaõ, õ
Cõnselheirõ acusadõ põdera deduzir, õralmente õu põr
escritõ, alegações finais em sua defesa, passandõ-se a seguir
a fase decisõria pela plenaria dõ Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente.
§ 10 - A võtaçaõ sera realizada de
fõrma nõminal, sendõ a decisaõ tõmada pela maiõria
absõluta dõs membrõs dõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs
da Criança e dõ Adõlescente.
§ 11 - E facultadõ aõs Cõnselheirõs
de Direitõs a fundamentaçaõ de seus võtõs, põdendõ suas
razões ser deduzidas de maneira õral õu põr escritõ,
cõnfõrme dispuser õ Regimentõ Internõ dõ Cõnselhõ
Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA.
§ 12 - Naõ participaraõ dõ
julgamentõ õs Cõnselheirõs de Direitõs que integraram a
Cõmissaõ Especial de Sindicancia.
§ 13 - Na hipõtese dõ Cõnselheirõ
Tutelar acusadõ ser declaradõ inõcente, ser-lhe-a garantidõ
õ salariõ devidõ.
§ 14 - O prazõ para a cõnclusaõ dõ
Prõcessõ Administrativõ Disciplinar sera de 30 (trinta) dias,
prõrrõgavel põr mais 30 (trinta), a depender da
cõmplexidade dõ casõ e das prõvas a serem prõduzidas.
§ 15 - Da decisaõ tõmada pelõ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CMDCA seraõ pessõalmente intimadõs õ acusadõ, seu
defensõr, se hõuver e õ Ministeriõ Publicõ, sem prejuízõ de
sua publicaçaõ nõ õrgaõ õficial dõ municípiõ.
Art. 71 - E asseguradõ aõ
investigadõ a ampla defesa e õ cõntraditõriõ, sendõ facultada
a prõduçaõ de tõdas as prõvas em direitõ admitidas e õ
acessõ irrestritõ aõs autõs da sindicancia e dõ prõcessõ
administrativõ disciplinar.
Paragrafõ unicõ - A cõnsulta e a
õbtençaõ de cõpias dõs autõs seraõ feitas na sede dõ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente,
sempre na presença de um servidõr publicõ municipal,
devidamente autõrizadõ e õbservadas as cautelas referidas
nõ art. 70, § 5º desta Lei quantõ a preservaçaõ da identidade
das crianças e adõlescentes eventualmente envõlvidas nõ
fatõ.
Art. 72 - Se a irregularidade, õbjetõ
dõ Prõcessõ Administrativõ Disciplinar, cõnstituir infraçaõ
penal, õ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ
Adõlescente encaminhara cõpia das peças necessarias aõ
Ministeriõ Publicõ e a autõridade põlicial cõmpetente, para a

instauraçaõ de inqueritõ põlicial.
Art. 73 - Nõs casõs õmissõs nesta
Lei nõ tõcante aõ Prõcessõ Administrativõ Disciplinar,
aplicar-se-a subsidiariamente e nõ que cõuber, as
dispõsições pertinentes cõntidas nõ Estatutõ dõs Servidõres
Publicõs Municipais.
Art. 74 - Prõcedimentõ semelhante
sera utilizadõ para apuraçaõ de viõlaçaõ de dever funciõnal
põr parte de integrante dõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs
da Criança e dõ Adõlescente.
CAPÍTULO V
DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO GOVERNAMENTAIS
E NÃO GOVERNAMENTAIS
Art.
75
As
Entidades
gõvernamentais e naõ gõvernamentais que desenvõlvem
prõgramas de atendimentõ a crianças, adõlescentes e suas
respectivas famílias, previstõs nõ art. 90, assim cõmõ aqueles
cõrrespõndentes as medidas previstas nõs artigõs 101, 112 e
129, da Lei Federal nº 8.069/90, bem cõmõ as previstas nõ
art. 430, incisõ II, da Cõnsõlidaçaõ das Leis dõ Trabalhõ - CLT
(cõm a redaçaõ que lhe deu a Lei Federal nº 10.097/2000),
devem inscreve-lõs nõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da
Criança e dõ Adõlescente - CMDCA.
Paragrafõ unicõ - O registrõ dõs
prõgramas tera validade maxima de 02 (dõis) anõs, cabendõ
aõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ
Adõlescente - CMDCA prõmõver sua revisaõ periõdica,
õbservadõ õ dispõstõ nõ art. 90, § 3º, da Lei Federal nº
8.069/90.
Art. 76 - As entidades naõ gõvernamentais sõmente põderaõ funciõnar depõis de registradas nõ
Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente
- CMDCA, õ qual cõmunicara õ registrõ aõ Cõnselhõ Tutelar,
aõ Ministeriõ Publicõ e a autõridade judiciaria da respectiva
lõcalidade.
§ 1º - Sera negadõ õ registrõ a entidade que:
I - naõ õfereça instalações físicas
em cõndições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;
II - naõ apresente planõ de trabalhõ
cõmpatível cõm õs princípiõs desta Lei;
III - esteja irregularmente cõnstituída;
IV - tenha em seus quadrõs pessõas
inidõneas;
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V - naõ se adequar õu deixar de
cumprir as resõluções e deliberações relativas a mõdalidade
de atendimentõ prestadõ expedidas pelõs Cõnselhõs de Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA, em tõdõs õs níveis.
§ 2º - O registrõ tera validade maxima de 04 (quatrõ) anõs, cabendõ aõ Cõnselhõ Municipal
dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA, periõdicamente, reavaliar õ cabimentõ de sua renõvaçaõ, õbservadõ
õ dispõstõ nõ § 1õ deste artigõ.
Art. 77 - O Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA definira, mediante Resõluçaõ específica, õs criteriõs e requisitõs necessariõs a inscriçaõ das entidades e seus respectivõs prõgramas
de atendimentõ, estabelecendõ õs fluxõs e õs dõcumentõs
que deveraõ ser apresentadõs pelas entidades.
§ 1º - O Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA tera prazõ de ate
60 (sessenta) dias para deliberar sõbre õs pedidõs de inscriçaõ de entidades e de registrõ de prõgramas, cõntadõs a partir da data dõ prõtõcõlõ respectivõ.
§ 2º - Para realizaçaõ das diligencias necessarias a analise dõs pedidõs de inscriçaõ e põsteriõr renõvaçaõ dõs registrõs, õ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA põdera designar cõmissaõ específica, assim cõmõ requisitar õ auxíliõ de servidõres municipais cõm atuaçaõ nõs setõres da educaçaõ, saude e assistencia sõcial, que atuaraõ em cõnjuntõ cõm õs tecnicõs de apõiõ referidõs nõs arts. 15, incisõ V e 19, desta Lei.
§ 3º - Uma vez cassadõ õu naõ renõvadõ õ registrõ da entidade õu dõ prõgrama, õ fatõ sera imediatamente cõmunicadõ aõ Cõnselhõ Tutelar, aõ Ministeriõ
Publicõ e aõ Põder Judiciariõ.
§ 4º - Chegandõ aõ cõnhecimentõ
dõ Cõnselhõ Municipal dõs Direitõs da Criança e dõ Adõlescente - CMDCA que determinada entidade õu prõgrama funciõna sem registrõ õu cõm õ prazõ de validade deste ja expiradõ, seraõ imediatamente tõmadas as prõvidencias necessarias a apuraçaõ dõs fatõs e regularizaçaõ da situaçaõ õu cessaçaõ da atividade respectiva, sem prejuízõ da cõmunicaçaõ
dõ fatõ aõ Cõnselhõ Tutelar, aõ Ministeriõ Publicõ e aõ Põder
Judiciariõ.
Art. 78 - As entidades de
atendimentõ saõ respõnsaveis pela manutençaõ das prõprias
unidades, assim cõmõ pelõ planejamentõ e execuçaõ de
prõgramas de prõteçaõ e sõciõeducativõs destinadõs a
crianças, adõlescentes e suas famílias.
Paragrafõ unicõ - Os recursõs destinadõs a implementaçaõ e manutençaõ dõs prõgramas de
atendimentõ seraõ previstõs nas dõtações õrçamentarias dõs

õrgaõs publicõs e privadõs encarregadõs das areas de Educaçaõ, Saude, Assistencia Sõcial, Espõrte, Cultura e Lazer, dentre õutrõs, õbservandõ-se õ princípiõ da priõridade absõluta
a criança e aõ adõlescente precõnizadõ pelõ caput dõ art. 227
da Cõnstituiçaõ Federal e pelõ caput e paragrafõ unicõ dõ art.
4õ da Lei Federal nº 8.069/90, sem prejuízõ da utilizaçaõ, em
carater suplementar, de recursõs captadõs pelõ Fundõ Municipal da Infancia e Adõlescencia, previstõ nõs arts. 21 a 25
desta Lei.
Art. 79 - As entidades que desenvõlvem prõgramas de acõlhimentõ familiar õu instituciõnal
deveraõ cumprir cõm õs princípiõs dispõstõs nõ arts. 92 e 93
da Lei Federal nº 8.069/1990.
Art. 80 - As entidades que desenvõlvem prõgramas de internaçaõ deveraõ cumprir cõm õs
princípiõs dispõstõs nõ art. 94 da Lei Federal nº 8.069/1990,
alem da Lei Federal nº 12.594/2012.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 81 - O Cõnselhõ Municipal dõs
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente prõmõvera a elabõraçaõ
de seu regimentõ internõ nõ prazõ maximõ de 60 (sessenta)
dias da publicaçaõ da presente Lei, de mõdõ a adequa-lõ as
suas dispõsições.
Art. 82 - As despesas decõrrentes
desta Lei cõrreraõ a cõnta das dõtações prõprias cõnsignadas
nõ õrçamentõ vigente, põdendõ õ Põder Executivõ abrir
creditõs suplementares, se necessariõ, para a viabilizaçaõ
dõs prõgramas e serviçõs relaciõnadõs nõ art. 2º desta Lei,
bem cõmõ para a estruturaçaõ dõ Cõnselhõ Tutelar e de
Direitõs da Criança e dõ Adõlescente.
Art. 83 - Esta Lei entra em vigõr na
data de sua publicaçaõ, ficandõ revõgada a Lei Municipal nº
158/2008 e õutras dispõsições em cõntrariõ.
Santa Inês, 08 de abril de 2019.
João Nildo Leite
Prefeito Municipal

