
Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO 

CEP; 39.660-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL N° 1.775, de 15 de abril de 2014

REESTRUTURA A POLITICA MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIAN^A E DO 
ADOLESCENTE.

A Camara Municipal dc Turmalina aprovou e eu sanciono a seguintc Ici:

TITULOI - DISPOSIC'OES GERAIS
• V

Capitulo 1 - Disposi^Ses Iniciais

Art. 1°. Esta lei dispoe sobre a polltica municipal de atendimento dos dircitos da crian?a e do 
adolescente e estabelece normas gcrais para sua adequada aplicagao.

Art. 2°. O atendimento dos direitds da crian?a e do adolescente, no municipio de Turmalina. far- 
sc-a atraves da Politica de Atendimento Integral dos Direitos da Criamfa e do Adolescente, que 
engloba politicas sociais basicas de cducafao, saude, recreaqao, esportes, culmra e lazer, 
profissionaliza^So e demais politicas necessarias a execu^ao das medidas prdtetivas e 
socioeducativas, deslinadas aos menores. pais e responsaveis, previstas nos ait’s. 87. 101 e 112, 
da Lei n° 8.069/90. e tem como prinetpios:
IX. Dignidade da Pessoa Humana;
X. Prioridade Absoluta do Direito da Crianta e do Adolescente;

XI. Melhor Interesse do Menor;
XII. ProtefSo e Preserva^ao da Familia;

XIII. Direito a Convivencia familiar;
XIV Coopera^ao entre as diversas esferas do Estado, juntamente com a Familia e a Sociedade 

para combater c prevenir ameayas aos direitos dos menores;
Paiticipayao popular na discussao, deliberayao e controle;
Criayao c Manutenyao de espayos piiblicos e programayoes culturais que propiciem aos 
menores lazer, esportes e cultura;

XV.
XVI.

§ 1° £ responsabilidade do Poder Publico mobilizar a sociedade em consonancia com a Politica 
Municipal dos Direitos da Crianya e da Familia.

§ 2°. Aos que dela neccssitarem sera prestada a assistencia social, em earater supletivo.

§ 3°. E vedada ao municipio a criay&o de programas de earater compensatorio da ausencia ou 
insuliciencia das politicas sociais Msicas e demais politicas necessarias a execuyao das medidas 
protetivas e socio-educativas previstas nos aits. 87, 101 c 112, da Lei n° 8.069/90, sem a previa 
manifestayao do CMDCA.

Art. 3°. Sao orgaos municipais de politica de atendimento dos direitos da crianya e do 
adolescente:
VI. Conselho Municipal dos Direitos da Crianya e do Adolescente - CMDCA;
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Vll. Conferencia Municipal dos Direilos da Crian^a c do Adolescente;
VIII. Conselho Tutelar - CT;

IX. Secretarias e departamcntos municipais encarregados da cxccugSo das politicas publicas 
destinadas ao atendimcnto dircto e indireto dc criangas, adolescentes e suas respectivas 
farm lias;

X. Enlidades governamcntais inscritas c nao-govcrnamentais registradas no Conselho 
Municipal dos Direilos da Crianga c do Adolescente, que cxccutam programas de 
atendimcnto a criangas, adolescentes c suas famflias.

§ 1°. A Conferencia Municipal dos Dircitos da Crianga c do Adolescente, promovida pelo 
CMDCA, por meio da Secretaria Municipal de Assistcncia Social, constitui-se como foro dc 
participacao da sociedade civil organizada buscando integrar o Fxecutivo, o Legislative, o 
Judiciario e o Ministerio Publico, 6rgaos aims a efctivagSo da politica de atendimcnto a crianga e 
ao adolescente.

§ 2°. A Conferencia Municipal dos Direitos da Crianga c do Adolescente devera avaliar a situagfio 
da crianga c do adolescente,.proper direirizes e deliberar agdes para o aperfeigoamento dcssas 
polfticas a curto, m6diq e longo prazo, alcm de eleger delegados para a Conferencia Estadual dos 
Direitos da Crianga e do Adolescente.

Capitulo II - Dos programas e Servigos

Art. 4°. O municipio criard os programas e servigos a que alude o art. 2° ou estabclcccra 
consorcio intermunicipal para atendimcnto regionalizado, inslituindo e mantendo entidades 
governamemais de atendimcnto, mediante previa autori/agdo do CMDCA, cm consonancia com 
o Plano de Ag3o Municipal de Atendimcnto da Crianga e do Adolescente.

§ 1°. Os programas serao classificados como de protegdo ou sdcio-educativos c dcstinar-se-do a:
j) Orientagdo, auxilio, apoio c acompanhamento tempordrios a famdia, a crianga c ao 

adolescente;
k) Orientagdo c tratamento psicoldgico ou psiquiatrico a criangas e adolescentes vitimas de 

violcncia fisica, psiquica ou sexual;
l) Auxilio, orientagdo e tratamento a usuarios de drogas Hcitas e ilicitas;
m) Colocagao familiar;
n) Abrigo;
o) Prestagao de servigos a comunidade;
p) Libcrdade assistida;
q) InsergSo em regime de scmi-liberdade;
r) Intemag2o em estabelecimcnto educacional.

§ 2°. Os servigos espcciais visum:
e) Prevengao c atendimcnto medico e psieossocial as vitimas de negligencia, mans trains, 

exploragao, abuse, crueklade e opressSo;
I) Identificagdo e localizagao de pais, responsavcl, criangas e adolescentes desapareeidos;
g) Protcgdo juridico-social por entidades dc defesa dos direitos da crianga e do adolescente;
h) Assistcncia aos portadores de necessidades espcciais nos termos da legislagao cspccifica.

Capitulo III - Dos Recursos necessaries a implcmentagao da Politica
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Art. 5°. Pica inslitui'do no municfpio de Turmalina o “Or^amento Crian9a e Adolcsccntc OCA”, 
pautado pelo Principio da Prioridade Absoluta, quc deve contemplar os programas, projetos e 
services necessaries ao atendimenro e a garamia dc dircitos das crian^as e dos adolcsccntcs no 
ambito municipal.

§ 1° A PohTica de Atendimento Integral dos Dircitos da Crianva e do Adolcsccntc c sens 6rg3os 
componentes serao contcmplados no Plano Plurianual de A^ao Govcmamental - PPA na Lei 
de Diretrizes OrQamenUirias - LDO - c na Lei Or9amcntaria Anual - LOA. garantindo-lhcs 
prioridade no atendimento com observancia do art. 2°, II, c tera como acessorio o l undo para a 
Infancia c Adolescencia.

§ 2° Ao CMDCA e ao CT scr6 garantida ampla participavilo na elabora^ao das Icis or^amentarias. 
apresentando as demandas necessarias a implcmentavao da Politica de Atendimento Integral dos 
Dircitos da Crianga c do Adolescente, quc ter3o atendimento prioritario.

§ 3° Compete a Secretaria dc AgSo Social e a Prefeitura Municipal prover todos os recursos 
humanos, financeiros e materials necessarios ao bom funcionamento do CMDCA. CT. para a 
realizagao da Conferencia Municipal dos Dircitos da Crianga e do Adolescente. para a 
participagao nas Conferencias Estadual e Federal, para os processes eleitorais de escolha dos 
Conselhciros e para a capacitagSo dos membros do CMDCA e CT.

TlTULO II - DO CONSELIIO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN^A E DO
ADOLESCENTE - CMDCA 

Capitulo I Natureza e Atribuigdes

Art. 6°. O CMDCA e 6rgao autonomo, e tern como finalidades:
Discutir, deliberar c claborar a politica de promog^o dos dircitos da crianga e do 
adolescente;
Conlrolar as agocs de implementagao dcsta politica. cm todos os niveis.
Fixar criterios de utilizagao c pianos de aplicagdo do Fundo para a Infancia e 
Adolescencia.

IV.

V.
VI.

Paragrafo unico. Havera urn linico CMDCA no municfpio.

Art. 7°. Compete ao CMDCA:

1- zelar pelo efetivo respeito ao principio da prioridade absoluta a crianga e ao adolescente:

II- tbrmular politicos publicas municipais voltadas a plena efetivagao dos dircitos da crianga e do 
adolescente;

III- deliberar sobre a convcnieneia e oportunidade de implementagao de programas c servigos a 
quc se referem os incises II, III e IV do artigo 2° dcsta Lei. bem como sobre a criagao de 
entidades governamentais ou a rcalizagao de consdrcio intermunicipal regionalizado de 
atendimento. cm consonlncia com o Plano de Ag3o Municipal dc Atendimento a Crianga e ao 
Adolescente;
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IV- claborar o scu regimento intemo c aprovar o regimento interno do Conselho T utelar;

V- gerir o Fundo para a Infancia c Adolescencia;

VI- proper modifica^&es nas csiruturas das secretarias e Argues da administrate ligados a 
promote, protege, defesa e conlrole social dos dircitos da crian<;a e do adolesccnte, visando 
otimizar e priorizar o atendimento da populate infante-juvenil;

VII- participar e opinar na elabora^ao do or^amento municipal na parte objeto desta Lei. 
acompanhando toda a tramitato do processo or«;amentario plurianual e anual, podendo realizar 
incidencia politica perante os Podcres Executive e Legislative para a concretizafao de suas 
deliberates consignadas no Plano de Afao Municipal de Atendimento a Crianva e ao 
Adolescente;

VIII- realizar a cada quadrienio diagndstico da situate da populate infanto-juvenil no 
municlpio; .WT

IX- deliberar sobre a dcstinato dc rccursos e espa^os publicos para program ay Oes culturais. 
esportivas e de lazer voltadas para a infancia e ajuventude;

X- proccder a inscrito de programas de proteto e socio-cducativos dc entidades 
govemamentais e nito-govemamentais de atendimento;

XI- proccder ao registro de entidades nao-governamentais de atendimento;

XII- fixar ciiterios dc utilizavao dc recursos, atraves de pianos de aplicato das doa?5es 
subsidiadas e demais receitas. aplicando necessariamentc percentual para incentivo ao 
acolhimcnto, sob a forma de guards, de crianva ou adolesccnte, orliio ou abandonado, dc dilicil 
coIoca^So familiar;

XIII- deliberar o Plano Anual de Aplicato dos Recursos do Fundo para a Iniancia c 
Adolescencia e envia-lo juntamente com o Plano Anual de A$ao Municipal de Atendimento a 
Crianfa c ao Adolesccnte ao chefe do Podcr Executive municipal, para que seja inserido na 
proposta dc Lei Or^ameniaria Anual, observados os prazos determinados na Lei Organica 
municipal;

XIV- examinar e aprovar os balancctcs mensais c o balan?© anual do Fundo para a Infancia e 
Adolescencia;

XV- solicitar, a qualqucr tempo e a scu criterio. informates nccessarias ao acompanhamcnto das 
atividades subsidiadas com recursos do Fundo para a Infancia e Adolescencia;

XVI- convocar a asscmbleia de representantes da sociedade civil para escolha dos conselhciros 
dos dircitos nao-govemamentais;
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XVII- rcgulamentar, organizar c coordenar o processo de escolha dos conselheiros tuielares. 
seguindo as determinates da Lei n° 8.069/90 e da Resolute n° 139/2010 do Conanda. sob a 
fiscaliza^ao do Ministdrio publico;

XVIII- acompanhar, fiscalizar e avaliar permanentemente a atuagio dos conselheiros tutelares. 
sobretudo para verificar o cumprimento integral dos seus objetivos institucionais. respeitada a 
autonomia ftmcional do 6rgao;

XIX- mobilizar os diversos segmentos da socicdade civil para a participate das suas reunioes 
ordinarias e extraordinarias, bem assim no processo dc elaborate e no controle da execute* do 
or^amento e na destinato dos recursos captados pelo Fundo para a Infancia e Adolesccncia;

XX- encaminhar ao chefe do Poder Executive, no prazo de quarema e oito horas. sob pena de 
responsabilidade, depois de encerrado o processo de escolha dos conselheiros dos dircitos nao- 
governamentais, a relate dos eleitos para serein nomcados e empossados, visando a 
continuidadc da atividade do org^o eolegiado;

XXI- acompanhar e fiscalizar a execute or^amentaria, tomando as medidas administrativas e 
judiciais que se fizerem necessarias para assegurar que a execute do orgamento observe o 
prindpio constitucional da democracia e da prioridade & crian9a c ao adolescente;

XXII- articular a rede municipal de prote^ao dos direitos da crian9a e do adolescente, 
promovendo a integra9So operacional de todos os 6rg3os, autoridadcs, instituipSes e entidades 
que atuem dircta on indiretamente no atendimento e defesa dos direitos de crianfas e 
adolescentes.

§ 1°. As decisdes do CMDCA, no iimbito de suas atribuigdes e compctencias. vinculum as a9des 
govemamentais e as a9oes da sociedade civil organizada. cm respeito aos principios 
constitucionais da participa93o popular e da prioridade absoluta a crian9a e ao adolescente.

§ 2°. Em caso de infringcncia dc alguma dc suas dclibera9dcs, o CMDCA, por meio de sen 
presidente, sob pena de responsabilidade, representara ao MinistSrio Publico visando a ado93o de 
providencias cabiveis, bem assim aos demais orgaos

legitimados no artigo 210, da Lei Federal n.° 8.069/90, para que demandem cm juizo, medianie 
ato mandamcntal ou agSo civil publica.

§ 3°. Os membros do CMDCA deverao respeitar os Principios que norteiam a Administra9ao 
Publica. sob pena de responsabiliza9ao por improbidade administrativa.

§ 4°. Aos atos deliberativos do CMDCA deverd ser dada ampla publicidade.

§ 5°. As reunioes do CMDCA serdo realizadas, no minimo, uma vez por mes. em data, horario e 
local a serein definidos em regimento intemo. garantindo-se ampla publicidade e comunica9ao 
formal ao Conselho Tutelar, ao Ministerio Publico e ao Juizado da Infancia e da Juventudc;
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§ 6°. E assegurado ao Consclho Tutelar e aos rcpresemantes do Ministcrio Publico e do Juizado 
da Inlancia e da Juvcntude o direito de livre manifesta^ao nas rcuniScs do CMDCA. incumbindo- 
Ihes:

IV. Informar as falhas eventualmente detectadas na estrutura de atendimento a crian^a 
e ao adolesccnte no municipio, bem como as maiores demandas cxistentes;
Sugcrir modillcavoes na estrutura de atendimento, amplia$ao e/ou adequate dos 
services de atendimento a crian^a e ao adolesccnte existentes;
Fiscalizar o proccsso de discussao e dclibcra^So acerca das politicas publicas a 
serem implemcntadas pelo municipio. inclusive no que diz respeito a previsao dos 
recursos correspondentes nas propostas de leis or»;amcntarias elaboradas pelo 
Executive local.

V.

VI.

§ 7°. Todas as rcuniQes serdo publicas, devendo o CMDCA cstimular a panicipavao popular nos 
debates, inclusive quando da elaboragiio c discussao da proposta onjamentaria. ressalvada a 
discussao de casos especfficos envolvendo determinada Crianga, adolescente ou sua respectiva 
famdia, a pedido do Conselho Tutelar, Ministerio Publico ou Poder Judiciario.

§ 8° Todas as reunioes ordin&rias e extraordinarias, bem como todas as reunioes das comissoes 
tematicas do CMDCA deverao ser registradas em ata, cm livro proprio, com numera9ao coniinua, 
dcstacando-se que todas as delibera^oes devcr2o ser publicas e nominais, em prestigio ao 
principio da publicidade e da moralidade administrativa.

Capitulo II Da Estrutura

Art. 8. O CMDCA d composto por 08 (oito) membros titulares e 08 (oito) membros suplcntcs, 
sendo:

1 - 08 (oito) representantes do Poder Executive, indicados pelo Prefeito, sendo:
e) Urn membro titular e um membro suplente da Sccrctaria Municipal de Assistcncia Social;
f) Um membro titular c um membro suplente da Sccrctaria Municipal de Educate;
g) Um membro titular e um membro suplente da Sccrctaria Municipal de Saudc;
h) Um membro titular c um membro suplente da Seeretaria Municipal de finan^as e 

administra^ao.

II - 08 (oito) representantes de entidadcs n3o govemamentais e ou atendimento aos dircitos da 
crian^a ou adolescente, rcgularmente inscritas e registradas no CMDCA.

§ 1°. A lun^ao de membro do CMDCA e considcrada de interesse publico relevante e ndo sera 
remunerada em qualqucr hipdtese.

§ 2° Os representantes do Poder Executive sao de livre escolha do Prefeito Municipal, ficando 
vinculados ao exercicio do respective cargo ou fun^So publica na Administrac5o Municipal.

§ 3°. O CMDCA possuirfi uma mesa diretora composta por quatro membros. sendo um 
presidente. um vice-presideme, um primeiro-secretdrio c um segundo-secretario, cuja altcrnancia 
deverd respeitar a paridade em sens assentos a cada gestdo dc mandate, de modo que sempre que 
a prcsidencia for representada por membro da soeiedade civil, a primeira-secretaria sera 
representada obrigatoriamente por um membro do Poder Publico, e o contrario de mancira
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rcciproca.

§ 4°. A elei9ao da mesa direiora se dara cm conformidade com o Regimento Intemo.

Capfiulo III - Do proccsso clcitoral

Art. 9°. A elei92o de reprcscntantes da sociedade civil no CMDCA dar-se-a por escrulinio 
secreto, podendo cada cntidadc ou movimento social rcgistrados indicar e inscrever para a 
assembleia de vota9ao dois delegados com direito a voto.

§ 1°. O candidate devera preencher os seguintes requisites:
Reconhecida idoneidade moral, comprovada por certidao de antecedentes 
criminais e cfvcis extrai'das perante a Just^a Estadual:
Possuir capacidade civil plena:
Residir no municipio;
Estar em gozo dc seus direitos politicos, comprovados por certidao expedida pclo 
Cartorio Eleitoral;
Comprovada experiencia profissional on voluntarin.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

§ 2° O mandate dos membros representantes de entidades hflo governamentais ter2 duravao de 02 
(dois) anos. podendo haver uma reelei9ao.

§ 3° O mesmo conselhciro n3o podera ter mais de dois mandates consecutivos, ainda que 
representando entidades diversas. ou ainda que em urn dos mandates represente entidade n2o 
governamental.

§ 4°. E vedadq ao cidadSo representar mais de uma entidade ou movimento social.

§ 5° O mandate no Conselho dos Direitos da Crian9u e do Adolescenle pertencera as 
organiza90es da socicdadc civil eleilas, que indicarSo dois de sens membros para atuar come sen 
titular e suplente representando-a.

§ 6°. Os movimentos populates e as entidades nao governamentais representativas da sociedade 
civil, os sindicatos, as entidades sociais de atendimento a cria^as e adolescentes, as organiza9dcs 
profissionais intcrcssadas, as entidades representativas do pensamento ciennTico, religioso c 
filosofico dever§o estar legalmentc constituidas e em regular funcionamento, bem como inscritas 
no CMDCA.

§ 7°. A nomea9ao dos membros nao governamentais do CMDCA far-se-a pelo Prcfcito 
Municipal, ate 15 (quinze) dias apos a promulgavao do resultado da assembleia de entidades. 
obedecidos os Critdrios de escolha previstos nesta Lei, antes da posse, sob pena de 
responsabilidade.

$ 8°. Os membros suplentes somente poder2o substituir os membros titulares provtsoriamenie em 
caso de ausencia ou de impedimento destes ultimos nas reunides ordinarias e extraordinarias. 
devendo o CMDCA sempre constar em ata essas substituivOes ocorridas.
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§ 9°. Os mcmbros titularcs, quando impossibililados dc comparecer as reunites ordinarias ou 
extraordinarias, deverSo comunicar ao scu suplente sobre do local e hor^rio da reuniao, 
responsabilizando-se pda participa^ao dcstc ultimo na reuniao, sob pena dc contigurar falta 
injustificada, ressalvadas as sirua^Ses de for<;a maior e caso fonuito.

§ 10°. Os membros suplentes assumirao automaticamenle a qualidade de membro titular quando 
os membros titularcs definitivamentc se afastarem do mandate.

§ 11°. A substituivao dos membros titularcs ou suplentes, representantes da Sociedadc Civil c do 
Poder Publico municipal, quando requerida pdas organiza?6es das entidades civis ou orgao 
publico, respectivamenle, devera ser solicitada por carta, com apresenta^ao de justificaliva a ser 
apreciada pdo CMDCA. que, por maioria, podera vetar a substitute, em vota^To publica.

§ 12°. A substimivae ties membros titularcs ou suplentes, representantes da sociedadc civil e do 
Poder Publico municipal, quando requerida pdo Conselho Municipal dos Direitos da Crianfa c 
do Adolcscente, devera scr solicitada por carta, com apresentadio de justificaliva a ser apreciada 
pdas organiza9oes das entidades civis ou pelo Prefeito Municipal, que poderao vetar a 
substitute, por vota^ao em reuniao extraordinaria, ou porato solcnc, respectivamente.

§ 13°. No caso do alastamcnto provisorio ou delinilivo do membro titular, o membro suplente 
tera direito a voz e vote nas deliberavoes ordinarias e extraordinarias.

§ 14°. Qualquer cidadao c o membro suplente, mesmo com a presenca do respective membro 
titular, terao assegurado o direito a-voz nas reuniocs ordinarias e extraordinarias do CMDCA.

ft - ' ' ' v
Art. 10. A assembj^ia das entidades e movimentos da sociedade civil para eleto do novo 
CMDCA sera convocada ordinariamente pelo seu presidente, no prazo maximo de sessenta e no 
min into de trinta dias anteccdentes ao termino do seu mandate, com ampla publicidade.

§ 1°. O cdital de convoca«;2o contera o rol de entidades e movimentos sociais habilitados a 
participar do pleito.

§ 2°. As entidades da sociedade civil c os movimentos sociais que preencherem os requisites 
dispostos no artigo 9, § 6°, desta Lei nao incluidas no rol publicadas no

cdital convocatorio poder2o sc inscrever no CMDCA, no prazo de quinze dias. a contar da data 
da publica^ao do referido cdital.

§ 3°. O quorum para realizag3o ussemblcHa, em primeira oonvoca^ao, sera tie 'A (metade) de 
representantes das entidades inscritas para o process© cleitoral, e em segunda convocaQSo, sera dc 
1/3 (um tcr<?o) de represemantes de entidades.

§ 4°. Apes a segunda convoca^o, nao havendo o numero minimo de 1/3 (um ter^o) dos 
representantes, o Presidente do CMDCA abrira e encerrard os trabalhos, com o registro em ata da 
falta de quorum, devendo repetir imediatamente e rciniciar o proccsso para nova corn'oca^ao.
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§ 5°. A assembleia das entidadcs c movimentos da sociedade civil sera presidida por uni membro 
nao-govemamental do CMDCA, apds delibera^aO e indica9ao do orgao. e de igual maneira serao 
indicados um secrerario e dois fiscais escrutinadores dentre os participantes da assembleia.

§ 6°. Cabera ao membro secrerario registrar, no Livro de Ata da Assembleia, os trabalhos e 
recolher a assinatura de todos os presentes.

Art. 11. O Presidente do CMDCA instalara, extraordinariamente, assembleia da sociedade civil 
para analisar e deliberar nas hipoteses de substituicao de membros tiuilares ou suplenies.

Capitulo V Dos Impedimentos e da Cassa9ao do Mandate

Art. 12. Nao dever3o compor o CMDCA:
Represemanles de orgaos de outras esferas govemamentais;
Conselhos de politicas publicas;
Ocupantes de cargo de confian9a e/ou funyao comissionada do poder publico, na 
qualidade de representante de organizayao da sociedade civil;
Conselheiros tutelares no exerclcio da fun9ao;

V.
VI.

VII.

VIII.

Paragrafo unico - Tamb^m nao compora o CMDCA, na forma do disposto neste artigo. a 
autoridade judiciaria, legislativa e o membro do Ministerio Publico e da Defensoria Publica, com 
atuayao no ambito do Estatuto da Crianya e do Adolescente. ou cm cxercicio na Comarca, foro 
regional ou federal.

Art. 13. Os membros do CMDCA poderSo ter sens mandates cussados quando:
For constatada a reiterayao de faltas injustificadas as sessoes deliberativas do CMDCA. 
sendo considerada reiteray3o ires faltas consecutivas ou cinco faltas alternadas no curso 
de cada ano de mandate;
For determinada a suspensao cautelar dc dirigente da entidade em conformidade com o 
art. 191, parigrafo unico. da Lei Federal n.° 8.069/90, ou aplicada alguma das sancoes 
previstas no art, 97, da referida lei, apos procedimento de apurayao de irregularidade 
cometidaem entidade de atendimento, nos termos dos arts. 191 a 193;
For constatada a pratica de ato incompativel com a funyao ou com os princlpios que 
regem a Administrayao Publica.
Por decisao judicial.

V.

VI.

VII.

VTI1.

§ 1°. A cassayao do mandate dos representantes do governo c das organizaefies da sociedade civil 
junto ao CMDCA, em qualquer hipotese, demandara a instauraySo de processo administrativo 
especifico, deflnido no Rcgimento interne, com a garantia do contraditorio e da ampla defesa. 
devendo a decisao ser publica e tomada por maioria de votes dos integrantes do conselho.

§ 2°. O presidente do CMDCA notificara. sob pena de responsabilidade, no pra/.o de quarenta e 
oito boras, o Ministerio Publico a instaurayao de processo dc cassayao de conselheiro.

§ 3°. A partir da publicayao do ato deliberative de cassayao do mandate, o membro representante 
do governo ou da sociedade civil estara impedido de desempenhar as funyoes tipicas do mandate, 
que serao imediatamente assumidas pelo suplente.
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TiTULO 111 - DO CONSELHO TUTELAR 
Capftulo 1 - Natureza e Atribui^des

Art. 14. O Conselho Tutelar d 6rgao permanente c autonomo, encarrcgado dc zelar pelo 
cumprimento dos direitos da crian^a e do adolescente no ambito do municipio.

Art. 15. Sao atribui^ocs do Conselho Tutelar:

I- atender crian^as c adolescenles cujos direitos lenliam sido amea^ados ou violados por a<?ao ou 
omissao da sociedade ou do Estado; por falta, omiss^o ou abuse dos pais ou responsavcl; em 
raz3o de sua conduta; aplicando medidas previstas no art. 101, de I a VII, da Lei n.° 8.069/90;

II- atender e aconselhar os pais ou responsdvel, aplicando as medidas previstas no art. 129,1 a VII 
da Lei n.° 8.069/90;

III- fiscalizar as entidades dc atendimento dc crian<?as e adolcscentes situadas no municipio e os 
programas por estas executados, devendo, cm caso de irregularidades, representar a autoridade 
competcnte visando lomada das medidas cabiveis;

IV- promover a execu9ao dc suas decisOes. podendo para tanto:
c) Rcqui si tar, junto a Secretaria Municipal compctente. serv^os publicos nas areas de saude. 

educate, scr\'i9o social, prcvidencia, trabalho e seguranva;
d) Representar junto 3 autoridade judiciaria nos casos dc descumprimento injustificado de 

suas delibera95es, propondo a instaura9ao de procedimento judicial por infhupao ao 
disposto no art. 249, da Lei n° 8.069/90, sem prejuizo de outras medidas administrativas 
e/ou judiciais, no sentido da garantia das prerrogativas do Conselho Tutelar e da protevao 
integral das cria^as, adolcscentes e/ou familias atendidas.

V- encaminhar ao Ministerio Publico noticia de fato que conslitua infi^ao administrativa ou 
penal contra os direitos da crian9a c do adolescente (arts. 228 a 258, da Lei n.° 8.069/90;

VI- representar ao Ministerio Publico para efeito das a9des de perda ou suspensao do poder 
familiar, sempre que constatar a ocorrencia das situa96cs previstas nos arts. 1637 e 1638. do 
Codigo Civil (cf. arts. 24, 136, inciso XI e 201, inciso III, da Lei n° 8.069/90);

VII- encaminhar a autoridade judiciaria os casos dc sua competencia (art. 148 da Lei n° 
8.069/90);

VIII- representar ao Jui/. da Infancia e da Juventudc nos casos de inlr^ao administrativa as 
normas de prote9ao 3 crian9a ou adolescente, para fun de aplicavao das penal idades 
administrativas correspondentes (arts. 194 e 258, da Lei n° 8.069/90);

IX- providenciar a medida estabelecida pela autoridade judicidria dentre as previstas no art. 101. 
de I 3 VI, da Lei n° 8.069/90, para o adolescente autor de ato infracional, com seu 
cncaminhamento aos servi90s publicos c programas dc atendimento correspondentes;

X- expedir notifica9des;
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XI- requisitar. junto aos cart6rios competentes certidSes de nascimento e de obito de crian?a e 
adolescentc, quando necessdrio;

XII- rcpreseniar, em nome da pcssoa e da famflia, contra programas ou programagSes de radio ou 
televisSo que desrespeitem valores eticos c sociais, bem como, contra propaganda dc produtos, 
praticas e services que possam ser nocivos a saude da crian<?a e do adolescente, (art.202, §3°, 
inciso II da Constituigao Federal, e art. 136, X, do Estatuto da Crian^a e do Adolescente);

XIII- fornecer ao CMDCA e ao Poder Executive dados relatives as maiores demandas de 
atendimento e deficiencias estrulurais existentes no municipio, propondo a adequa<;ao do 
atendimento prestado a populate infanto-juvcnil pelos 6rgaos publicos encarregados da 
execugao das politicas publicas (art.4°, Par. Unico, alineas "c” e “d” c/c an., 259, Par. Unico, da 
Lei n° 8.069/90), assim como a elabora^ao e implementa^ao de politicas publicas especificas. de 
acordo com a necessidadc do atendimento a crianga c ao adolescente, at£ o dia 10 de mar^o de 
cad a ano; •

XIV- recepcionar as comunica^ocs dos dirigentes de estabelecimcntps de aten^ao a saude e de 
ensino fundamental, creches e prd-e'scolas, mencionadas nos artigos 1.3 e 56 da Lei n° 8.069/90. 
promovendo as medidas pertinentes;

XV - outras que decorrerem desta lei e da Lei n° 8.069/90.

§ 1°. E vedado ao GT aplicar e/ou executar as medidas sdcio-educativas previstas no anigo 112. 
incisos I a VI, do Estatuto da Crian^a e do Adolescente.

§ 2°. Na aplicag3o das medidas protetivas do artigo 101, da Lei 8.069/90, decorrcntes das 
requisites do artigo 136 do mesmo diploma legal, o CT devera considcrar sempre o superior 
interesse da crian<?a e do adolescente.

§ 3°. Ao atender qualquer criampa ou adolescente, o CT conferira o sen registro civil e, 
vcrificaiido sua inexistencia ou grave irrcgularidade no mesmo. comunicara o fato ao Ministerio 
Publico, para os (Ins dos arts. 102 c 148, paragrafo unico, letra “h'\ da Lei n° 8.069/90.

§ 4°. O atendimento prestado pelo CT a crianga acusada da pratica infracional se restringe a 
analise de alguma das situa9C)es previstas no art. 98, da Lei 8.069/90, com a subscqUente 
aplicato das medidas de protegao e destinadas aos pais ou responsavel, nos moldes do an. 101, 
incisos I a VII e 129, incisos T a VII, do

mesmo diploma legal, ficando a investigato do ato infracional respectivo, inclusive no que diz 
respeito a participate de adolescentes on imputdveis, assim como a eventual apreensfto de 
armas, drogas ou do produto da infrato, a cargo da autoridade policial responsavel.

§ 5°. O atendimento prestado a criamja c ao adolescente pelo CT pressupde o atendimento de sens 
pais ou responsaveis, assim como aos demais integrantes dc sua famflia natural ou substituta, que 
tem a especial protegao por parte do Estado, mediante encaminhamento a programas especificos 
de orientato, apoio e promote social.
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§ 6°. As medidas de protege aplicadas pelo CT deverao levar em conta as ncccssidades 
pedagogicas cspecfllcas da crian<?a ou adolesccntc, apuradas. se necessario, por intemi^dio de 
uma avaliag2o psicossocial, Icvada a el'eito por profissionais das areas da pedagogia. psieologia e 
assistencia social;

§ 7°. O Consclho Tutelar somente aplicara a medida de acolhimento institucional ou familiar em 
casos emcrgenciais, quando for possivel aguardar decisao judicial que estaheleva a aplica^o da 
medida (art. 101, §2° da Lei 8.069/90) c deverd zelar pela estrita obsenancia de sen caratcr 
provisorio e excepcional, a ser executado cm entidade propria, cujo programa respeitc nos 
principios relacionados no art. 92, da Lei n° 8.069/90.

§ 8°. Caso o CT, depois dc csgotadas as tentativas de manuten?2o e fortalecimento dos vinculos 
familiares. ou em virtude da pratica, por parte dos pais ou responsavel, de grave violate dos 
deveres inerentes ao podcr familiar, assim como decorrentes de tutela ou guarda. nos casos de 
suspeita ou conflrma^ao de maus tratos, opressao ou abuso sexual, se convenccr da necessidade 
de afastamento da crian^a ou adolcscente do convivio familiar e/ou da proposilura de a9i»o dc 
suspensao ou destitute do poder familiar. far2 imediata comunica^ao do fato ao Ministcrio 
Publico, para proposilura das medidas judiciais correspondentes;

§ 9°. Acaso a providcncia prevista no paragrafo anterior, por qualqucr razao. n2o se mostrar 
viavel, a crianifa ou adolescente, juntamente com sens irmSos, se houver, sera colocada em 
acolhimento institucional ou familiar, devendo ser a medida respectiva aplicada em sede dc 
procedimento judicial contencioso, na qual seja garamido aos pais ou responsavel o dircito ao 
contraditorio. ampla defesa e devido processo legal;

§ 10°. Nos casos em que o CT aplicar a medida de acolhimento institucional ou familiar, o fato 
devera ser comunicado ao Juiz e ao Promotor competentes, no prazo improrrogavel de 02 (dois) 
dias litcis, e se por qualqucr razao nao for possivel o imediato roeambio a familia dc origem. 
devera o CT zelar para que seja deflagrado procedimento judicial especifico, destinado a 
suspens2o ou destitui95o do poder familiar c/ou a colocaijao em familia substituta, de modo que a 
crianifa ou adolcscente permane^a abrigada pelo mcnor periodo dc tempo possivel.

§ 11°. O membro do CT. no exercicio dc suas atribui^dcs, tern livre accsso a qualqucr local 
publico onde se encontrc crian^a ou adolcscente no Municipio, observado o disposto no art. 5°, 
inciso XI, da Constitui^So Federal.

Capitulo II - Da Estrutura

Art. 16. O municipio tera, no minimo. um CT. composto por cinco membros. escolhidos nos 
termos da presente Lei. para mandate de quatro anos. permitida uma reelcig^o.

§ r\ O CMDCA regulamentara, por meio de resolu^ao, o processo dc cscolha dos membros do
CT.
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§ 2°. Sera pcrmitida aos conselheiros tutelares a participa<;ao cm novo mandate, desdc que 
exercida a titularidade sem intcrrup^So pelo periodo superior a 6 (seis) meses do prazo 
estabelecido pcla Lei 8.069/90.

§ 3°. Considerada a extensao do trabalho e o carater permanente do Conselho Tutelar, a fun^ao de 
conselheiro exige dedica?ao cxclusiva, vedado o exercicio concomitantc de qualquer ouira 
atividadc publica ou privada, observado o que determina o artigo 37, incises XVI e XVII. da 
Constitui^ao Federal e artigo 37 da Resolute n° 139/2010 do Conanda.

§ 4°. O cxerdcio efetivo da fim^ao de conselheiro tutelar constituira sendee publico relevante

§ 5°. O CT tera um Conselheiro-Presidentc, que coordenara o CT, escolhido pelos sens pares, 
dentro do prazo de trinta dias apos a posse.

Capitulo III - Do Funcionamento do Conselho Tutelar

Art. 17. Qualquer pessoa que procurar o Conselho Tutelar sera prontamente atendida por um 
membro deste, que acompanhara o caso att; o encaminhamento definitive.

§ 1°. O encaminhamento deimitivo de cada caso decorrera da deliberate colegiada do Conselho 
Tutelar;

§ 2° O CT funcionara ininterruptamentc, 24 (vinte e quatro) boras por dia. no horario nolunio cm 
regime de planLlo.

§ 3°. lixccpcionalmente, sera admitido ao Conselheiro Tutelar plantonista encaminhar 
isoladamente o ettso, nos termos do artigo 136, inciso 1, da Lei n° 8.069/90, devendo. ate o 
primeiro dia util subseqtientc, submetfi-lo o encaminhamento a deliberate do plen&rio do 
Conselho Tutelar para ratificacSo ou reformul^So, sob pena de responsabilidade.

§ 4°. As deliberates serSo tomadas por maioria de votes, em sessdes dcliberativas colegiadas. 
realizadas dc acordo com o disposto no Regimcnto Intemo do Conselho Tutelar.

§ 5° O Regimento Intemo deverd prever o horario e local de funcionamento do CT. bem como as 
pcnalidades impostas aos Conselheiros Tutelares para auscncias e aliases, eseala dos conselheiros 
tutelares plantonistas.

§ 6° O Regimento Intemo tambdm prevera a eseala de plantoes durante o recesso anual, devendo 
permanecer ao menos 2 (dois) membros do Conselho Tutelar em pleno exercicio funcional.

Art. 18. Nos registros de cada caso, deverfio constar, em sintese. as providencias tomadas. e a 
esses registros somente tcrao acesso os conselheiros tutelares c sua equipe dc apoio. o CMDCA. 
mediante solicilato fundamentada, assim como os interessados. rcssalvada requisite do 
Ministcrio Publico c do Poder Judiciario.
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Paragrafo unico - O Consclho Tutelar dcvera utilizar o SIPIA como mecanismo de 
sistematiza^ao e gcrenciamento de informa^fics sobre a politica de prote^o a infancia c 
adolescencia do municipio.

Art. 19. No desempenho de suas atribui^Oes legais, o Conselho tutelar n3o se subordina aos 
podcres Executive, Legislative, Judicidrio ou ao Ministerio Publico.

Pardgrafo unico - Na hipotese de atentado d autonomia do Consclho Tutelar, as instancias 
corrcgcdoras ou controladorcs dos brgdos do caput destc artigo deverdo ser comunicadas 
imediatamente para as devidas providencias administratiyas e judiciais.

A, /\\ u fi' r / ' /■' A
Art. 20. As dccisOes do Conselho Tutelar somente poderao ser revistas por autoridade judicidria 
mediantc provoca^o da parte intcrcssada, na forma do artigo 137 da Lei 8.069/90.

Capitulo IV - Dos requisites para sc candidatar ao cargo de Consclheiro Tutelar

Art. 21. Somente poderao concorrer ao pleito de escolha os que preencherem os seguinles 
requisites: ~ _

I- idoncidade moral, comprovada por folhas c certidte de antecedentes criminais extraidos na 
esfera cstadual e militar, neste ultimo caso, apenas para agentes militarcs, cm atividade ou nao. 
certid5es de antecedentes civcis, ou segundo outros criterios estipulados pelo CMDCA, atraves 
dc resol uvdo; ^

/W—t 1 ffi V \ rrj . f * U . W • I
II- idade igual ou superior a vinte e urn anos na data da posse;

III- rcsidir no municipio;

IV- estar no gozo de seus direitos politicos;

V- apresentar, no momento da posse, certificado dc conclusao de ensino medio;

VI- apresentar quita?ao com as obriga^oes militarcs, no caso de candidate do sexo masculine;

VII- submeter-se a tuna proya de conhecimcnto teorico e pratico sobre os direitos da crian^a e do 
adolescentc, cm carater eliminatorio, a scr formulada pela Comissao Eleitoral Organizadora, 
designada por meio de resolu^ao do CMDCA;

VIII- submeter-sc a avaliagiio psieologica, cm caratcr eliminatorio;

IX- n<1o ter sido penalizado com a destitute da fun^ao de Consclheiro Tutelar, nos ultimos 
cinco anos;
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X- nao se enquadrar nas hipoteses dc impedimento do artigo 140 e paragrafo iinico, do Estaluto 
da Crian9a c do Adolescente, considerando-se tambcm as relates de fato. na forma da legisla^ilo 
civil vigente.

XI- ter cxpcricncia comprovada na drea da infancia e juventude.

§ 1°. O candidate que for membro do CMDCA, ao pleitear cargo dc conselheiro tutelar, deverd 
pedir afastamento no ato da aceita<;ao da sua inscri^ao.

Art. 22. O servidor municipal, ocupante dc cargo efetivo, quo for cloito para o cargo de 
conselheiro tutelar poderd optar entre o valor da remunera^ao do cargo de conselheiro tutelar ou o 
valor total de scus vencimentos, ficando-lhe garantido:

I- o retomo ao cargo, emprego ou fim^do que exercia, com o tdrmino ou a perda dc scu mandato, 
desde que nestc ultimo caso, seus dircitos politicos ndo tenham sido suspenses;
TI- a contagcm de tempo de serv^o para todos os efeitos legais.

Paragrafo unico - Caso o candidate eleito cxer^a cargo em comissSo ou assessoria politica cm 
qualquer esfera do Podcr Publico, deverd scr exonerado antes do ato de posse no cargo dc 
conselheiro tutelar.

Capitulo V - Do Processo dc Escolha dos Consclheiros Tutelares

Art. 23. O plcito popular, por mcio do veto direto, sccreto e facultative dos cleitores cadastrados 
no municipio peranie a Justi5a Eleitoral. para escolha dos membros do CT sera convocada pela 
Comissao Eleitoral Organizadora do CMDCA. mediante resolu?ao cditalicia a qual se dara ampla 
publicidade, espccificando as regras do certame, o dia, o horario, e o local para o recebimento dos 
votes e de apura^&O.

§ 1°. A Comissilo Eleitoral Organizadora serd composta por quatro membros, paritariamente 
escolhidos pelo CMDCA.

§ 2° A ResolugSo mencionada no capul estabelecera as regras da elei^So. fixard o objetivo do 
certame. as atribuigCes da Comissdo Eleitoral Organizadora. as formas dc inscribe e os 
requisites legais para se inscrever ao cargo, as possibilidades e prazos de impugna^fies e recursos, 
as regras (permissftes e veda96es) da campanha eleitoral, e os criterion para apura9ao dos votes e 
o modelo da cedula dc Vota930.

§ 3°. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrcra em data unificada cm 
todo o territbrio nacional a cada 4 (quatro) anos. no primeiro domingo do mes de outubro do ano 
subseqiiente ao da elei9ao prcsidencial.

§ 4° A ResoIu93o sera publicada no prazo minimo de 90 (noventa) dias antes da data do pleito 
eleitoral e, no minimo, 120 (cento e vinte) dias antes do termino do mandato dos atuais 
Conselheiros Tutelares.
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§ 5° 0 Ministerio Publico sera notificado pclo Presidents do CM DC A quando da publicafao da 
Resolu?3o, sob pena de rcsponsabilidade.

Art. 24. E vcdado ao candidate doar, oferccer. prometer ou entregar ao cleitor bem ou vantagem 
pessoal de qualquer natureza, inclusive brindcs de pequeno valor.

Capitulo VI - Da Proclama^ao. Nomeayao e Posse

Art. 25. Concluida a apuraySo dos votes e decididos os eventuais recursos, o CMDCA
nomes dos Candidates votados, comproclamara o resultado, providenciando a publicayao dos i 

numero de sufragios recebidos.

§ 1°. Os cinco primeiros candidates mais votados scrik) considerados eleitos c scr2o empossados 
como Consclheiros Tutelares titulares, ficando os seguintes, pelas rcspectivas ordens de votayao. 
como suplentes.

§ 2°. Havendo empate na votayao, sera considerado eleito o candidate que, succssivamentc:
I- Apresentar melhor dcsempenho na prova de conhecimcnto;
II- 'fiver maior expericncia na &rea;

§ 3°. Os membros cscolhidos, titulares e suplentes, serSo diplomados pelo CMDCA. com registro 
cm ata, e serd oficiado o Prefcito Municipal, no prazo dc quarenta e oito Koras, para que sejam 
nomeados com arespectiva publicayao.

§ 4°. A posse dos conselhciros tutelares ocorrera no dia 10 dc Janeiro do ano subscqUente ao 
processo de escolha.
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§ 5°. Ocorrcndo vacancia no cargo, assuming o suplente que houver rccebido o maior numero de 
votes.

§ 6°. No caso de incxistencia de no minimo 3 (tres) suplentes, cm qualquer tempo, devera o 
CMDCA rcalizar novo processo de escolha suplcmentar para o prccnchimento de, no minimo, 5 
(cinco) suplentes.

Art. 26. Os membros escolhidos como Consclheiros Tutelares. no primeiro mes de cxercicio 
funcional, submeter-sc-ao a cstudos sobre a legislayao especifica das atribuiyoes do cargo e a 
treinamentos promovidos por uma comissao ou instituiyUo publica ou privada a scr designada 
pclo CMDCA.

Capitulo VII - Da Criay2o dos Cargos, dos Direitos Sociais, da Remunerayilo c do Regime
Disciplinar dos Consclheiros Tutelares

Art. 27. Ficam criados 5 (cinco) cargos de Consclheiro Tutelar, dc natureza eleliva. com 
vcncimento de R$ 950,00.
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§ 1°. Os vencimentos dos Conselheiros Tutelares serao corrigidos monetariamente pelo mesmo 
fndice quc incidir para os servidores efetivos municipais, nao havcndo incidencia dc progrcssao 
horizontal, vertical ou adicional por titulo de forma^ao academica.

§ 2°. N3o ha vinculo empregaticio ou estatutario com o Municipio.

§ 3° Os Conselheiros Tutelares deverao contribuir para o Regime Geral da Prcvidencia Social.

Art. 28. Convocar-sc-a o consclheiro tutelar suplente nos seguinles casos:

I- quaisquer das liccn^as a que fazem jus os conselheiros tutelares;
II- renuncia;
III- suspensao ou perda de mandato;
IV- gozo de compensate pelos dias trabalhados no recesso anual.

Pardgratb unico. O Consclheiro Tiltelar Suplente em exerdcio percebera remuneragao 
proporcional aos dias trabalhados e os direitos decorrentes do exercicio provisorio do cargo.

Art. 29. Cabe ao CMDCA, de oficio ou mediante provocagap, promover o processo 
administrativo disciplinar contra os Conselheiros Tutelares, bem como aplicar as penalidades
cabiveis. . i, .

§ 1° Sera suspense, por ate 60 (sessenta) dias ininterruptos, sem remuneravao, o Consclheiro 
Tiltelar que:

I- infringir, por ato de 3930 ou omissao, dolosa ou culposamente, no exerdcio de sua fun9ao. as 
normas do Estatuto da Criah^a c do Adolescente, mais precisamente, no caso de descumprimento 
dc suas atribu^Ses, prhlicade atos ilicitos administrativos e civis, ou conduta incompativel com a 
confian9a outorgada pela comunidade;
II- cometer infra^ao a dispositivos do Rcgimcnto Intemo do Conselho Tutelar;
III- romper sigilo em rela9ao aos casos analisados pelo Conselho Tutelar;
IV- recusar-se a prestar atendimento ou se omitir a isso quanto ao exercicio dc suas atribu^oes 
quando em expediente dc funcionamento do Conselho Tutelar;
V- deixar de comparecer no plantSo e no horario estabelecido;
VI- exercer outra atividade, incompativel com o exerdcio do cargo, nos termos desta Lei.

§ 2°. Pcrdera o mandato 0 Consclheiro Tutelar quc:

I- reincidir na pratica de quaisquer condutas insertas paragrafo anterior, sendo irrelevante se tratar 
de reincidencia especilica ou nao;
II- usar da fun9ao em bencficio proprio;
III- for condenado, cm decis§o irrecorrivel, por crime doloso ou contraven9ao penal, ou ainda. 
infragao administrativa prevista no Estatuto da Crian9a e do Adolescente;
IV- mantiver conduta incompativel com 0 cargo ou exceder-se no exerdcio da fun93o de modo a 
exorbitar sua atribu^ao, abusando da autoridadc que Ihe foi conferida, nos termos da Lei de 
Abuse de Autoridade;
V- aplicar medida de prote9ao contrariando a decisao colegiada do CT;
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VI- rcccber, em raz2o do cargo, honorarios, gratifica^des, custas, cmolumentos. diligencias ou 
qualqucr vantagem indevida;
VII- for condenado por ato de improbidade administraliva, nos lermos da Lei Federal n.° 
8.429/92.

§ 3°. Podera o CM DC A, por maioria dos votos. apos instaurar o devido processo legal 
administrativo, decretar, fundamentadamcnte, a suspensao cautelar do Consclhciro Tutelar quc 
estiver sob investiga<?ao, por ate 45 (quarenta e cinco) dias, sempre que a presen<pa do investigado 
importar em risco ao regular funcionamento do CT e t\ garantia do proteyao integral dos direitos 
da crianya e do adolescentc no munici'pio, resguardando a remuncrayao integral durante esse 
periodo.

§ 4°. Na hipotese da violayao cometida pclo Conselheiro Tutelar constituir ilicito penal, o 
CMDCA, ao final da sindicancia, sob pena de responsabilidade, representara ao Ministerio 
Publico.

§ 5°. Considera-se conduta incompativel, dentre outras, o uso do Conselho Tutelar para fins 
politico-cleitorais.

§ 6°. O Processo Administrativo Disciplinar observard o contradilbrio, ampla defesa, bem como 
as disposiydes dos Regimcntos Intemos e outras disposiyoes legais e constitucionais aplicaveis a 
materia.

TITULO IV - no FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO 
ADOLESCENTE DE TURMALINA - FIA

Capitulo I - Disposiyoes Gerais

Art. 30. O FIA 6 uma das diretrizes da Politica de Atendimento Integral & Crianya e ao 
Adolescentc, constitui-se fundo especial, composto dos seguintes recursos:

I- pela dotaySo consignada anualmente no oryamento do Munici'pio, cquivalentc a. no minimo. 
um por cento da receita de impostos proprios, inclusive os provenientes da divida ativa. c da 
receita de transfcrencias;

II- pelos recursos provenientes dos Conselhos Hstadual e Nacional dos Direitos da Crianya e do 
Adolescentc;

III- destinaydes de pessoas lisicas e juridicas, confonrie disposto no art. 260. da Lei n° 8.069. dc 
13 de julho de 1990;

IV- pdas doaySes, auxilios. contribuiydes e legados que Ihe venham a ser deslinados;

V- conlribuiySes de govemos estrangeiros e de organismos inlemacionais multilaterais;

VI- pelos valores provenientes de multas decorrcntes de condenaydes em ayOes civis ou de 
imposiySo de penal idades admini strati vas previstas na Lei 8.069/90;
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VII- pclas rendas eventuais, inclusive as resultantes dc depositos e aplica9dcs de capitals;

VIII- por outros recursos que Ihe forcm destinados.

§ 1°. O FIA tem por objetivo facilitar a capta^ao. o repasse e a aplica^So de recursos destinados 
ao desenvolvimcnto das a^oes dc atendimento a crian^a e ao adolescente vinculadas as entidades 
govemamentais e nao-govemamentais e a promote de programas preventivos c educativos 
voltados a garanlia da protege integral de crianyas e adolescentes e seus familiares.

§ 2°. As a«;fles de que trata o paragrafo anterior referem-se prioritariamente aos programas de 
prote^ao especial a crian^a e ao adolescente em situate de risco social, familiar e pessoal. cuja 
necessidade de atenfao extrapola o ambito de atua^ao das polfticas sociais b^sicas.

§ 3° Os recursos do FIA devem ter um regislro prdprio, de modo que a disponibilidade de caixa. 
receita e despesa fique identificada de forma individualizada e transparente, nos moldes do anigo 
50, II da Lei Complementar n.° 101/2000.

§ 4° O FIA tera dura^o indeterminada e tera conta bancaria em uma ou mais instituifScs 
bancarias, publicas ou privadas, conforme a convcniencia e a oportunidade avaliadas pelo Poder 
Executive e pelo CM DC A, tendo em vista facilitar a arrecada^to por meio dc doa^Oes 
provenientes dc pessoas fisicas ou juridicas.

Art. 31. O FIA vinculado ao CMDCA sendo vedada qualquer movimentayao de recursos sem 
autorizayao expressa do plenario deste 6rg§o.

Art. 32. A administrayao operacional c contdbil do FIA sera feita pelo Poder Publico Municipal, 
que devera designar. por dccreto, uma junta administrativa, composta por. pelo menos. um gestor 
e um tesoureiro, dentre os servidorcs municipals cfetivos, aos qtiais compete realizar, entre 
outros, os seguintes procedimentos:

I - coordenar a aplicay§o dos recursos do FIA de acordo com o Plano Anual dc AplicaySo, 
claborado e aprovado pelo CMDCA;

II - executar c acompanhar o ingresso de rcccitas e o pagamento das despesas do FIA;

III - emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das despesas do FIA;

IV - emitir rccibo, contendo a identilicayao do orgao do Poder Executive, endereyo e CNPJ no 
cabcyalho e. no corpo, o numcro de ordem, nome complcto do doador, CPF/CNPJ, endereyo. 
identidade, quantia, local e data, devidamente assinado pelo Presidcntc do CMDCA c pelo 
Administrador do Fundo (IN da SRF, n.° 258 e 267/02);

V - encaminhar a Secretaria da Receita Federal a Declarayao de Beneficios Fiscais (DBF), por 
intermedio da Internet, ate o ultimo dia util do mes dc maryo. em rclayHo ao ano calendario 
anterior (IN n.° 311/02 da SRF);
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VI - comunicar obrigatoriamcntc aos contribuintes, ate o ultimo dia util do mes dc mar^o. a 
efetiva apresenta^o da declara<?3o de beneficios fiscais (DBF), da qual conste obrigatoriamente o 
nome ou raz3o social, CPF do conlribuinte on CNPJ, data c valor destinado.

VII - apresentar ao CMDCA a analisc c avalia^ao da situa^ao economico-financeira do FIA, 
atraves de balancctes bimestrais e relatorios de gestao;

VIII - manter, sob a coordena«;^o com o Sctor de Patrimonio da Prefeitura Municipal, os controles 
necessaries sobre os bens patrimoniais com carga para o FIA;

IX - encaminhar & Contabilidade Geral do municipio:
.VO5 ^ - 7 \\ j. ] d

^ C, / f / ' / W M /IV Q
a) mensalmente, as demonstra^aes de receitas c despesas;

b) trimestralmente, os inventarios de bens materiais e services;

c) anualmcnte, o inventdrio dos bens imdveis e o balai^o geral do FIA;
i rf- ' 11 i Y'

d) anualmente, as demonstraQdes de reccita e despesa para o CMDCA, sem prejuizo do disposto 
na alinea “g" dcste artigo.

Capftulo 11 Das Dcstinavoes dos Rccursos do FIA

Art. 33. A aplica^o dos recursos do FIA. deliberado pelo CMDCA. devera ser destinado para o 
apoiode:_\ l l .

V/* " V l I ftt \\ | y9/ J 7 f

I- dcsenvolvimcnlo de programas e serviiyos complcmentares ou inovadorcs, por tempo 
determinado, da politica de promogdo, prote^do. defesa c atendimento dos direitos da crian?a e do 
adolescente previstas nos artigos 90, 101, 112 e 129, todos da Lei n.u 8.069/90.

II- acolhimento, sob a forma de guarda, de crian^a e dc adolescente, orlao ou abandonado. na 
forma do disposto no art. 227, §3°, VI, da Gonstitui?do Federal c do art. 260. § 2° da Lei n° 
8.069/90, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Prom09ao, Prote^ao e Defesa do Direito 
dc Crian^as e Adolesccntes a Convivencia Familiar e Comunitaria;

III- programas c projetos dc pesquisa, de estudos, elabora^o de diagnoslicos. sistemas de 
informagQes, monitoramento e avalia^ao das politicas publicas de promo^do, protege, defesa e 
atendimento dos direitos da crian9a e do adolescente;

IV- programas e projetos de capacita9ao c forma^ao profissional continuada dos operadores do 
Sistema de Garantia dos Direitos da Crian^a e do Adolescente;

V- desenvolvimento de programas e projetos de comunica9ao. campanhas educativas. 
publica96es, divulga93o das a9&es de promo9ao, prote9ao, defesa e atendimento dos direitos da 
crian9a c do adolescente;
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VI- a9ocs de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Crian<?a e do Adolescente. 
com cnfase na mobiIiza9ao social e na articulacao para a defesa dos direitos da crian^a e do 
adolescente.

§ 1°. Fica vedada a utiliza^iSo dos recursos do FIA para a manuten^o de quaisquer outras 
atividades que nao sejam as destinadas unicamente aos programas. agdes e projetos explicitados 
nos incisos acima.

§ 2°. O saldo apurado no balance sera transferido para o exercicio seguinte, a eredito do mesmo 
FIA.

Art. 34. £ vedado o uso dos recursos do FIA para:

I- pagamento, manutencSo e funcionamento do CT;

II- manutcncilo e ftmeionamento do CMDCA:

III- poHticas publicas que ja disponham de fundos especilicos e recursos proprios;

IV- transfcrencia de recursos stm dcliberacSo do CMDCA, como pane da polftica publica 
espedfica;

V- investimentos em aquisig^o, constru^ao, refomia, manuienvao e/ou aluguel de inioveis 
publicos e/ou privados, ainda que dc uso exclusive da polftica da infancia c da adolescencia;

VI- manuten^ao de entidades de atendimento a crian^as, adolescentes c famflias.
Vi- / V'vT i ^ « C 7 y.

Art. 35. Os recursos do FIA devem estar previstos no Plano Anual de A^ao e no respective Plano 
de Aplica<?ao, elaborados c aprovados pelo CMDCA.

Paragrafo unico Nenhuma despesa sera realizada sem a necessaria autorizavilo or9amentaria.

Art. 36. Na Lei de Diretrizcs Or^amentarias (LDO), devem estar previstas as conduces c 
exigencias para transferencias dc recursos a entidades privadas.

Paragrafo unico - Havendo disponibilidade de recursos, os projetos aprovados pelo CMDCA. 
devenlo ser empenhados pelo Podcr Executive cm no maximo trinta dias para a libcra^o. 
observado o cronograma do piano de ayao e aplica9ao aprovados.

Art. 37. Cabe ao CMDCA fixar procedimcntos e criterios para a aprova9ito de projetos a serem 
financiados com recursos do FIA. publicando-os. prioritariamente, atraves de editais.

§ 1°. No fmanciamento dos projetos, sera dada prefcrcncia aqueles que contemplem previsao dc 
auto-sustentabilidadc no decorrer dc sua execu9ao.

§ 2°. Os recursos serao liberados de acordo com o cronograma de exccugtlo do projeto. 
obsenados os limites estabclecidos no piano de uplica9So apresentado pela entidade encarregada 
de sua execu9So e aprovado pelo plenario do CMDCA.
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§ 3°. Havcndo atraso na cxecu^ao do projcto, a liberate dos recursos sera suspensa.

Capilulo III Dos Ativos c Passives do Fundo

Art. 38. Constituem ativos do FI A:

I- disponibilidadc monetarias cm bancos ou em caixa especial, oriundas das receitas especificadas 
no artigo 30, e incisos, desta Lei;

II- direitos que, porventura, vicrcm a constituir;

HI- bens mdveis e imbveis, com ou sem onus, dcstinados a execucao dos programas e projetos do 
Plano de A?3o Municipal dc Atendimento a Crianya e ao Adolcscente.

Art. 39. Constituem passives do FIA as obriga96cs de qualquer natureza que, porventura, o 
muniefpio yenha a assumir, de acordo com as deliberates do CMDCA para implementa93o do 
Plano de AySo tMunicipal de Atendimento 3 Crian^a c ao Adolescente.

Capilulo IV - Do Controle e da Fiscalizato

Art. 40. Q FIA esta sujeito a prestato de contas de gestao aos orgaos dc controle intemo do 
Poder Executive e ao CMDCA, bem como ao controle externo, do poder Legislative, do Tribunal 
de Contas c do Ministerio Publico.

§ 1°. O CMDCA, diame de indicios de irregularidadcs, ilegalidades ou improbidades em relate 
ao FIA ou cm rela^ao as insuFicientes dotagocs nas leis or9amcntarias, da qual tenham cicncia. 
deve apresentar representa93o junto ao Ministerio Publico para as medidas cabiveis.

§ 2°. O Ministdrio Publico determinara a forma dc fisealiza9ao da aplica93o dos incentivos fiscais 
pelo FIA.

§ 3°. A prcsta93o de contas c a fiscaliza9ao a que se refere este artigo se estendem as cntidadcs 
cujos projetos s3o financiados com recursos do FIA.

Art. 41. O CMDCA divulgara amplamcnte a comunidade:

I- as 39605 prioritarias das political de direito da crian9a e do adolescente;

II- os requisites para a apresenta93o de projetos a serem beneficiados com recursos do FIA;

III- a rcla93o dos projetos aprovados cm cada ano-calcnd3rio e o valor dos recursos previstos para 
implementa9So das 39605, por projeto;

IV- o total dos recursos rcccbidos;
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V- os mecanismos de monitoramento e de avaliavau dos resultados dos projeros beneficiados com 
recursos do FIA.

Art. 42. Nos materials dc divulga^o e publicidade das avdes. projetos e programas que tenham 
reeebido financiamento do FIA, sera obrigatoria a referencia ao CMDCA e ao FIA como fonte 
publica de financiamento.

Titulo V - DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 43. O vencimento mensal dos Conselheiros Tutelarcs, a partir dc T dc Janeiro de 2014. sera 
de R$ 950,00 (novecentos e cinqucnta reais), devendo o Poder Executivo garantir no sen 
orgamento anual valor conesppndente, cuja classificapao funcional programatica, economica e 
em unidadc orpamenbiria sera feita atraves de Decreto Executivo.

Art. 44. As despesas para a execugao desta Lei correr3o por coma de dotage prdpria, consignada 
no Ciclo Or^amentario Municipal, no PPA, na LDO e na LOA.

Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as disposigdes em 
contrario

Turmalina, 15 dc abnl de 2.014.

Plnueiro Lopes
Prefeito Municipal de Tumialina
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