
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
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CNPJ n° 37.464.948/0001-08

LEI H" 422/2013.
12 DE MARÇO 201

"Revoga a Lei 149/2011 dispondo sobre a Politic* eis Atendimeiio da
e do Adolescente. Estabelece a Estrutura e o Funcic ... do Conseln
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Concelho Tutelar õdo
i-undo Municipal da infância eAdolescência edá outras provirrr.i:?as".

ALEXANDRE RUSSi, PREFEITO NIW, \Q PED^O DA CiPaÜH
uso das atribuições que lhes são conferidas, FAZ SABER a todi : :;iiantes de

líicipio que aCâmara Municipal aprovou eele sanciona aseguinte

TÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINA

Art. 1°. Esta Lei dispõe sobre a Poiiiica Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e de Adolescente o Conselho
Tutelar eo Fundo Municipal da Infância eAdolescência, edá outra! ro idt i

TÍTULO II
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. T. Eassegurada, com absoluta prioridade, â criança e ao adolescente a
efetivação dos seus direitos referentes à vida. a saúde, àalimenta^ . . -jade

sspeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, como devei concorrente da
sociedade e do Poder Público Municipal, articulado ao Poder Públ federal,

TÍTULO Ü!
DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO

Art, 3a. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente
compreende oconjunto articulado de ações governamentais enão governamentais do Município,
integradas ás ações governamentais e não governamentais do Estado e da União, bem como
aos seus programas específicos, quando for o caso.

Art. 4o. Constituem mecanismos cie garantia da Política de Atendimento dos
Direitos da Criança e do Adolescente:

I. aformulação eocontrole da política de proteção, acargo do Conselho Municipal
Direitos da Criança e do Adolescente,

%
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II. a execução :: .-., ,: , , : ^ ?., ,
bca Municipal oe Assistência Social; ^^H

III. ocontrole dos direitos ameaça: ... ,. violados, aC2.:;.: rii telar.

TÍTULO IV ^^
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO

CAPÍTULO ÚNICO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESC

Seção I
DA NATUREZA.

Art. 5*. OConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vinculado
a Secretana de Gestão Social é órgão deliberativo, consultivo e controlador da política de
atendimentos aos direitos da criança e do adolescente e das ações em todos os níveis
assegurada aparticipação popular paritária por meio de organizações representativas.

Seção li
DA COMPETÊNCIA

Art. 6o. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança edo Adolescente:
I. formular ecoordenar apolítica municipal dos direitos da criança edo adolescente

com a garantia de promoção, controle e defesa, visando à proteção integral da criança e do
adolescente;

II. fixar prioridades para a consecução das ações, para a captação e aplicação de
recursos do Fundo Municipal - FIA;

III. cumprir e fazer cumprir em âmbito municipal, o Esiatuto da Criança e do
Adolescente, a Constituição Estadual e Federal, aLei Oroânica do Município apresente Iei *
toda legislação atínente a direitos e interesse da criança edo adolesce .

IV. zelar pela execução da política de atendimento egarantia dos direitos da criança
o adolescente, atendidas suas particularidades, de suas famílias, de seus grupos de

vizinhança edos bairros ou zona rural ou urbana em que se localiz -
V. solicitar do Poder Executivo Municipal edas entidades que executam a política

de atendimento à criança e ao adolescente oapoio técnico especializado de assessoramento ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente c- ao Conselho Tutelar, visando
efetivar os princípios ou diretrizes e os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do
adolescente;
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no ^Z1££ZZ2E£g?de•"*»* *^*-•>«-S
criança eao Ldotes^-^f C0""""a m cntida*s «<* <"« olSimento a

adote,*, respeKando adescerão po^-adrninSt™LCoS^
proteção integra*1'"* "' ""'^ "* ' "iS' '""""^ "" caráfe •"**• sde
direitos da Z^fTl^f *S e'"ida<les nâ0 õ""™»*** de atendimento doe

jssstr***e iníernaça°' ,a2end°cump*~*siíSSiiSí*
XIII. inscrever os programas a oue se refere o inciso anterior ias entidarleeg™-"»» oue opera. „o «cipto, ia,e„do campdr as JXZZZt

*-id.«dSssr1i2í °seu Re9ime*inférno' ct"n aaprova?a° *m
aíM . maní8r comunicação com os Conselhos dos Direitos da Criança e rfnadtanta do Estado, da união ede outros Municípios, com Conselho ^uíeÜS com
z^:™:?rzvr™o™sratuam na •»** «-e !™*2forma dÊ.Lei; adoie3Ceme' ?f0Pondo ao Município, convênio de mútua cooperação na

Municipalda^ndae""d^te°,itiCa * ^ *«*•* *& *»" d° **
XVII. regulamentar temas de sua competência, por resoluções aorovadas nor nn

SeSr tórÇ0S) d°ÍOta' d°S "" membr°S'**** °̂ ^^^e
XVIII. manter cadastro de todas as atividades, ações, projetos planos execuções

sss&zssr*-*»a—*-—•«»£ ~ -sa
XIX. proporcionar integral apoio ao Conselho Tutelar do Município propondo

«EEXJSST*pr09ramas de prevençâ0 9aíendimsnto bi4sLpSiscnanças eaos adolescentes, para operfeito cumprimento dos princípios edss diretrizes do

r,
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"^minhaMnes deviaamPl
aireuos da criança e do adolescente dos

dar posse aos membros do Conselho 1
regulamento edeclarar vago oposto, por perda de mandato.
«» ArtminiJ. - £Tr ?d!feÇões n2S estruturas organizacionais dlsecretarias eo
ras:*eR™,i9adcsa~^ffa

XXIII. reunir-se ordinariamente
Regimento Interno.

mjj^r-.

e extraordinariamente, conforme

Art. 8o. Fica vedada acriação de programas de caráter ccmoensatório d? «nAim*)
:sss= - *** í=s?ías

ssjas«cab,veis! bem com° °s demais °r9acs ,egi,imad°s; sheí

Ait. 7°. As decisões do

« t. , írt'^ N°S temios íi0 disposto no aft 8a cia Lsi Federal n° S.069'90 afunção de
ISSZ^EZS? ?*? d°S DÍreÍ1°3 da °riança edü AdüIesce™ é«Sfiff*interesse publico relevante enão será remunerada em qualquer hipótese.

Seção lli

DA ESTRUTURA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE

mmhne)nri ** 11< ° Co';seIho MunicN dos Direitos da Criança e do Adolescente será
composto de 12(doze) membros, ser. Io

i. 06 (seis) Conselheiros Titulares, com respectivos Suplentes, indicados pelos
orgaos e entidades governamentais do Município:

a)Secretaria Municipal de Gestão Soi
b) Secretaria Municipal de Educação;
c) Secretaria Municipal de Saúde;
d) Secretaria Municipal de Administração eFinanças;
e) Assessoria Jurídica,
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"•••--• alares -.-. •••• ':vos S reorpsentanípc; Hpenudades nao governamentais devidamentS cadastra Z7Í
que atuam na área da infância e adolescência.

§1°. Na hipótese de qualquer órgão ou entidade governamoü;;, .r-^da não ac
nomeação ou ror extinta^ oConselho Mun.cipa! dos Direitos da Criança euo E iS
sugerir ao Poder Executivo Municipal sua substituição.

JK'A representaÇã0 da sociedade civil no Conselho iV.uninipal dos Direito* u
criança e do Adolescente, diferentemente da representação governamental não poderá ser
ePSa CiÜa deVanC!° **"*** Periodicamente aprocesse S£S

Art. 12. Os Conselheiros Titulares eSuplentes não governamentais, representai!
de cidades de promoção, controle edefesa de direitos, serão escolhidos de três em três anos

órum próprio convocado pelo Prefeito municipal, obedecendo aos princípios gerais de
n£d%££2 "ET" °Regimení° 9Ser apr0Vad0 pe!o ConselhoPMunicS doDireito* da Criança eoo Adolescente, por Resolução, quais sejam-
p~ rnncoih '.5redenc,'a?,eni0.das enfidades nâo-governamentais cadastradas no CMDCA junto^Conselho Municipal dos Diretos da Criança edo Adolescente, até c realização do

II direito de cads entid: redenciada aum delegado com direito avoz,
III. composição de uma mesa eleitoral,

eleição por maioria simples;
V. indicação, pelas entidades eleitas, do seu representante erespectivo suplente-

meaçao e posse dos eleitos pelo Poder Executivo;
VIL aeleição deverá garantir a representatividade da socied

^HwrtJZEEZ ÚniC°: N3 hÍpÓÍ'3Se de °COrrer empale entre as er,tidades credenciadas,sei aconsiderada eieita a mais antiga.

Hnc nb.ii ?'o13' Sã° ,requi3it0s Para exercer a função de membro do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e ao Adolescente:

I. reconhecida idoneidade moral;
II. idade superior a nte e um) anos;
III. residir no Município eaí inscrito como eleitor perante aJustiça Eleitoral
IV. ser membro participante de entidade credenciada no CMDCA.
V. não ter nenhum vínculo empregatícimo, salvo se for autônomo.
VI. diploma de nível médio ou escolaridade compatível para função.

Art. 14. Omandato do Conselheiro não governamental é de 03 (três) anos
racuitada a reeleição, e o do aro governamental está condicionado à manifestação
expressa contida no ato designatório da autoridade competente.

... Art 1S" ° exercício da função de Conselheiro Titular e Suplente requer
disponibilidade para oefetivo desempenho de suas funções, em razão do interesse público eda
prioridade absoluta assegurada a aCriança edo Adolescente
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Art. 16. 0 Conselheiro riíDiwentante _ ;•:. - snfid-

ser substituído, a qualquer tempo, pelo Clwe do Poder 0;<
conselheiro, oevendo oseu afastamento ser pre^ian-nte comu.caío =i
haja prejuízo das atividades do Conselho, no prazo de 10 dez) dias.

Parágrafo único: Aautoridade competente deverá designar o novoc
governamental no prazo máximo da realização da Assembléiawinâria subse
afastamento.

Ar;. Conselheiro eieiio será empossado pele Munic%
reunir-se no prazo máximo de O! dias úteis sob apresidência do conselheiro müidoso

aeleição dentre seus membros, de uma Diretoria composta por um Presidente, umlH
Presidente, um Secretário Geral e um eiro, com atribuições disciplinadas no PeoimeT

rno.

Parágrafo único; Arepresentação do Conselho será exercida por seu Presidente
em todos os atos inerentesao seu exercício.

Seção IV
DOS IMPEDIMENTOS E DA PERDA DO MANDATO

Art. 18. Estão impedidos de compor oConselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Aoolescente: v

!. conselhos de políticas publicas.
II. representante de órgãos de outras esferas de governo;
III. conselheiros tutelares;
IV. autoridade judiciária;
V. auloiidade legislativa;
VI. representante do Ministério Público;
VII. representante da Defensoria Pública com atuação no âmbito do Estatuto a

Criança edo Adolescente ou em exercício na Comarca eFórum Regional.

Art. 19. O Conselheiro, a qualquer tempo, pode ter seu mandato suspenso ou
cassado, no caso de comprovado descumprimento de suas atribuições, práticas de atos
considerados ilícitos ou comprovada conduta incompatível com a confiança e outorga pela
comunidade.

§1 °. OConselheiro que.no exercício da titularidade, incidir em faltas injustificadas a
03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 04 (quatro) alternadas, salvo justificativa por
escrito, aprovada por maioria simples dos membros do Conselho, perderá o mandato, vedada a
sua recondução parao mesmo período.

§2°. Na perda de mandato de Conselheiro representante de órgão ou entidade
governamental e não governamental, assumirá o seu suplente: na falta ou impedimento deste,
quem for indicado pelo órgão ou entidade respectiva.

§3°. Nas ausências justificadas e nos impedimentos dos Conselheiros assumirão os
seus respectivos suplentes.

m

*
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Seçãc
DA PUBUCAlfc LATOS

Art. 20. Os f .os ao Conselho^I^^É^DireitosüB
Adolescente deverão ser publicados no Quadro Mural de PublrlI^^^^ornaldcTH
podendo uíiíizar-se, ainda, dos meios de comunicação necessáriosí^^^fcfcidos atoS^B
e institucionais.

Seç.:
DO REGIMENTO INTERNO

Art. 21. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoiesc.
elaborar o Regimento Interno, submetendo-o ã homologação per Decreto emanado do Pode7
Executivo.

Art. 22. ORegimento interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente deveio conter oentre outros, os seguintes itens:

I. a estrutura funciona! mínima composta por Plenário, presidência. Comissões e
Secretaria Executiva, definindo suss atribuições1

II. a forma de escolha dos membros da Diretoria do Conselho;
lli. a forma de substituição dos membros da Diretoria na falta ou impedimento dos

mesmos;

IV. a forma d ação das reuniões ordinárias e extraordinárias de conselho,
com comunicação aos integrantes do órgão, titulares e suplentes, d.: itidaa
presença de todos os seus jpulaçãoerr

V. a forma de inclusão das matérias em pauta de discussão e de 3a r.ss com a
prévia comunicação a< iheiros.

VI. a possibilidade de discussão de temas que não tenham sido oreviamente
incluídos em pauta;

VII. o quorum mínimo necessário à instalação das sessões ordinárias e
extraordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança edo Adolescente;

VII!. as Comissões e Grupos de Trabalho, que deverão ser compostos de forma
paritária;

IX. a forma como ocorrerá adiscussão das matérias da pai
<. a forma come ao^riicipação dos presentes na Assembléia Ordinária;
XI. agarantia da publicidade das Assembléias Ordinárias, salvo os cases expressos

ae obrigatoriedade de sigilo,
XII. a forma como serão efetuadas as deiioerações e votações das matérias, com

previsão de solução em caso de empate;
XIII. a forma como será deflagrado e conduzido o procedimento de afastamento de

Conselheiro por prática de ato incompatível com a função, observada a legislação especifica
será deliberado por maioria absoluta de seus membros;

XIV. aforma como será deflagrada asubstituição do re<ii rite do órgão oúblico
quando tal se fizer necesi

Oovarno Municipal
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DA ESTRUTURAArS

de suas necessidades. ança e dc Ado|escen;s «n

TÍTULO V
DO REGISTRO EINSCRIÇÕES DAS ENTIDADES EPROGRAMAS DE

ATENDIMENTO

ssàáâ iS«:=2
realizar- ^ ^ ' ' :ípaí dos Direitos da (: ; < Adolescente deverá

Crianr* **^£ÍÍ Ql|and0 d° ^'f° °U renovaÇ<10' °ConBBÜo Municipal dos Direitos dançae do Adolescente, com oauxilio de outros órgãos eserviços públicos deverá «rife»
mc noTSS ÜJ2S!6/0U *fpr09rama ás ~ eP*Ã£ esto^r^n?ntes

SSprópna " "**" *" "*" *•""»«•»•• *•* poí meio de

• - _, Jl!' Será negad0 re9's,ro a enlidade, nas hipóteses relacionadas no nsránrafnunrco do art. 91, da Lei Federal n° 8.069/90, eem outras stuações SSas em resoS do
Conselho Muni. (Direitos d ça edo Adolescente. '
™ » K Veríficad0 ° desc nto do disposto no presente artiqo a aualauermomento poderá s stro concedido ãentidade ou programa XsTo
rato aautoridade judiciária, Ministério Público eConselho Tutela- ™»w»ndo se c

Co*«tno Municipal 4__
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Art. 27. No caso em oüs ?lguma eniidf.de

atendendo crianças ou adolescentes sem odevido regÉJrn noCc
da Cnança e do Adolescente, deverá o fatc

cipal dos Direitos
^o conhecimenl

,odidas cabi
autoridade judiciária. Ministério Público eConselho TuteS para -
na forma disposta nos art.s 95, 97,191.192 e193. da Lei FedSS I \\>

•bJmediatc

Art. 23. OConselho Municipal dos Direitos da Criança e^ftoíescente pv.
ato propno dando publicidade ao registro das entidades eprogramas3 Hnche, ma,
ZST^f^Tr TT dG SUa ,mediaíS ^urricaçâo" JuízoX^eConselho conforme previsto no art. 90, caput, da LeiH

CAPÍTULO I
DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA EDO ADOLESCENTE -FIA

Seção I
DA NATUREZA

rp-Mr-nc ,n T' 29- ° F'jndc Mun,cipal da lnfancia ' d' lotescente éoórgão cantador de
! *?L ° C0(m° 9eStCr ° C°nSelh0 MuniciPal ;i ; * da Criança edo Adohsceníaplicara eutilizara segundo suas diretrizes edeliberações. ^oiescente.

-w™ .Art' M' ° Cnefe d0 Poder Executivo Municipal, como ordenador orimárío das
Sr^sS:iUmtEe1dCr «**» d° *"*° **» *Administ^^idpTpaexercer aS funções de ordenado,-, edisponibilizará aestrutura de execução econtrole contàE
mclus.ve para efeitos de prestação de contas na forma da Lei ' '

order^nr «wÍ9!?I0oJÍf/TPanhará a assinatura dü designado como
^JS^&sr °tesoüreiro e°presideníe do coJh° "«*-

Ari. 31. Compete àSecretaria Municipal de Gestão eControle
an. k r • Lre '̂3írar °S r8cursos orÇament3rios próprios do Município ou a ele transferidosem benéfico da Criança edo Adolescente, oelo Estado epela União- ' ™w«».
doações ao Fundo;ÍStrar "' "^ Captad°S PS'Ü MuniClpÍ0 através de convénios ou P°r

III. manter ocontrole escriturai das aplicações financeiras levadas a efeito oelo
AdITcente;03 *" ReS0,UÇÕ6S d° C°nSelh° MunÍCÍDal d0S Difeit0s da Cria^ e^

.IV"íberar °S recursos asere,n aP,icad0S em beneficio das crianças eadolescentesnos termos das Resoluções, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança edo AdoíeSe

%
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niroiín- a n- admimsírar os rec"rso3 especiSs»Diretos da Criança e do Adolescente, segundo as F
Direitos da Criança edo Adolescente;

VI. executar todas as atividades administrativas coníár-^

legislação pertinente; $eslí,be!eatte *«da órgão liberador de rec~

*niciPa, dofDir*Tx^:rrs ™uttrrdo &mo: a° °»—

captados pelo Funde. as °"9ens e ^cações dos recursos

depositados^ cfrt,0rVrepT4,Q'0rFUnd0 Ml'niCípal da WâlKia eAdoiesoèneia serão

Coados J^ar^Se^plSo^Sa^^' Ad*SCénCia SWâ°FIA•Consetno Monioípa, dos Direitos 2&E!5?ÍK2!, "̂ ^"* SK

uiiieados ouAapfcaoS oTaSdo° ZffSI,*f* C' ***"* *» «"

adolescentes'-' •"""^ PeSqUiSaS 8*«Bà*1» "»*** «•» • *açâo das crianças e

Estatuto dacL^oS :afda °*** *" a"*"*1* - —34, do

V. divulgação dos Direitos da Criança edo Adolescente-
Ucampanhas educativas visando agarantia dos direitos ii ,is

. cas eadolescentes303 ^ * ***» * ""•P"'* ;emente

os programa?
oluções aojDonseíiic

*
Govtrro M.nicipal
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VIII. publicar Resoluções e outros^-levantes para oconhecimento público, em perfôSM^^
IX. instalação do protocolo de atendimento as vWrM I
a. atender a -dos os itens do Plano de AolicacS

--oi^^TarStoo„^SrS
amamenteis, acolaboradore »e;,„tis eTS4oal^ff "r ^f8™'0 °S nâ0que estiverem a serviço do Conselho a^Ltltf' *°* ''0°selhe>™ Tutelares

aaa£aa2 ?5SE sr«=

sseml

jjncípio

Seção II
DA RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA EADOLESCÊNCIA

Art. 34. Constitui receita do Fundo Municipal da Infância edo Adolescente:

governamentais;^065 '* C°nfríbUÍnleS d° !mpúSt° de Renda e cut™ «os
II. dotação configurada anualmente no Orçamento do Município-
III. rendas adicionais que aLei estabelecer no decurso de cada exercício;

r,

%
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entioaoes nacionais einternacionais, goveSãmentalse n
V. remuneração oriunda de apiicaçeeTfnance^L

r..,hii,-o- pr°dut0 das aP''cações dos recurso^Sisponíve.spublicações e eventos realizados,

doações.

isenta

as e leçi

VI!. receitas oriundas de multas aplicadas sobre i„„
-espeiladas as competências das esferas governamentais^adolesceníie rc>

•

«Ptoerdesr=4iníor::;„;r'art*
ia outras legalmente constituídas.

mate

CAPÍTULO II
00 CONSELHO TUTELAR

Seção!
DA NATUREZA, COMPOSIÇÃO EFUNCIONAMENTO

encarregado^la^odedarí zeírtinT P?T'* SaUtÔnomo' :lão ****»-.A^.escentede^^ »*» «* «•* e do

prever dotaJoiílS.T^ í? deverá' em pro^amas de falhos específicos

soSiss/cCeSir""1''8* °°m °art-134- *ui ^ »
comunidade toca,37' ° G°nSeln0 ^ éCrap0S'° * °5 <cinc£» ««*•* -««• •>*
votado, será LES^S?*" "" Pa*ipafem «° P'* a"a* *6° <***» mais

:sss"•' ua9°e dafinir—-**» >* <^° -*i:

Governo Municipal
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ÍTADO DE MATO GROSSO
^MÜWCJPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

Rl Rui Bai aSLjLCentífr<^1835-000 r. (66) 3418.1500 !
§3C Os supleíiies~se*io

íflúneia. destituição ou l
ptastamento definitivo. É^lmentow.0u^

*« -"»*0VtorSfó™ d'Se ípS?!^***4a***»*»nc:i3)cotados. p"**i* ««talando os procedimentos aserem nete

-uncionamentocomosêdfmoS eqtoentoS? L8*rtUBI necessaria » seuapoio administrativo, aiém ae cairos 8(Wp8m8nto de ,nforn^ca. telefone, veículo, pessoal de
, :í„. , Jl S-í Ha ampla divurgacao do seu endereço físico eeletrônico ede seu

*'•^^çe^ - «*» 30 Conselho
"ar'Oato ou aqualquer registo ae aíteraçõls Pr8aaçao e"•"«"S* a«Ia inicio

' •"* ^'^^ * 40 (quarenta) horas
lenados efinais de semana. P'antões' em escafa adidos em noturnos.

r na, de ££.°££2SíS&o^l^?** da *» horária
•'aioria dos membros do Conselho Tutelar de rZõi^S "? pfc,Pa^ acritério da
sua eventual presença em atos pú£, ZZ lSff°ÍOrf da sede ** Conselho, eadolescentes. ' °-' quand0 'J aÇão for a beneficio de crianças e

Caiais do ^^d^r^T^J^^ íiXatís *° Q««to de Publicações
* ' «s*lacio^

0,,c,ado c *»* * Direiro eaP^SSTS^ S.SST?8 eaíto,e««l«. dsvmdo a^
aecíivarnenle para aárea da Infândae daJuve : ' ? ^ C°mpe!enda e a«Çâo

qualquer outra vantagem, aqualquer tilulo PaSam6nf° * horas extraordinárias ou

Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES EDOS DEVERES

Plantando trabalha colhendTpro^tsso
...
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§3°. Os suplente, se-íiõ ronvooados ;..:-. .,-;•;••-• I , de
vacância, renuncia, destituição ou perda dP^T
afastamento definitivo.

'.r-Y '

Art. 38. 0 servidor público municipal que vier a exeru.,
iutelar ficará licenciado do seu cargo efetivo, podendo, entretanto, optarpt

Art. 39. OConselho Tutelar funcionará em sua sede, nos dias úteis^^^kás
lliimin edas 13hmin as 17hmin e, nos demais dias ehorários, em regime de olanSoara os

casos emergenciais.

§1°. ORegimento interno do Conselho Tutelar definirá adinâmica de a'endimenSl
adotados °n°rma' C°™ **"*** °Plan,ã°' eA'plicilandc os Procedimentos aserem neles

§2°. O Poder Público Municipal garantirá a estrutura necessária ao seu
funcionamento como sede, mobiliário, equipamento de informática, telefone !0al de

: 10 administrativo, além de outros.

§3°. Será feila ampla divulgaçi. eu endere o físico e .
numero de telefone.

_ §4°. O Regimento Interno do Conselho I.
Municipal dos Direitos da Criança 8do Adolescente para aoreciaçào ea

mandato ou a qualquer registro de alterações

Art. 40. Ajornada ca trabalho do Conselheiro Tutelar é de 40 (quarenta) horas
semanais, tevendo ter disponibilidade para os plantões, em esr
lenados e unais de semana.

Art. 41. C :io da função de Conselheiro Tutelar exige, aic
semanal de trabalho, seja no expediente diário ou seja no plantão, sua participação acritéri
maioria dos membros do Conselho Tutelar, de reuniões de trabalho fora da sede do Conseli i
sua eventual presença em atos públicos, quando a ação for a beneficio de crianças'e
aoolescentes.

•Adivulgação de escala de serviço será fixada no Quadro de Publicações
ais do Município de São Pedro da Cipa-MT ou outro espaço destinado para tal fin

ainda, nas instituições relacionadas ao atendimento a crianças e adolescentes, devendo ser
oticiaao c Juízo de Direito e a Promotoria de Justiça com competência' e atribuição
respectivamente, para a área da Infância e da Juveni

Odesenvolvimento de carga horária de piantão noturno e de finais de semana, constituem
atividades inerentes á função, não se admitindo o pagamento de heras extraordinárias ou
qualquer outra vantagem, a qualquer titulo.

Seção I!
DAS ATRIBUIÇÕES EDOS DEVERÉS

%
Governo Municipal
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Art. 42. Compete aos Conseffll^^fci
definidas no Regimento Interno do Conselho:

I. a fiscalização das entidades govSNKntais
mantenham programas em regime de orientação e apoio sócio-familiar. à -^ -ócio-educativo
em meio aberto, colocação sócio-familiar. abrigo, liberas:'-? assistk^semi-1!
internação, fazendo cumprir as normas do Estatuto da Criança edo/^^^^^

li. zelar pelo efetivo atendimento dos Direitos da Criança e ás? scer

III. atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nosISH
aplicando as medidas previstas no artigo 101,1 a VII, todos da Lei Federal nc 8069/90;

IV. atender eaconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previs!
art. 129,1 a VII, da Lei Federal N° 8.069/90;

V. promover aexecução de suas decisões, podendo, para iantc:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço sócia

previdência, trabalho e segurança;
b) representar, junto à autoridade judiciária, nos casos de descumprimento

injustificado de suasdeliberações.
VI. encaminhar ao Ministério Público noticia de fato que constitua infração administrativa ou

penal contra os Direitos da Criança ou Adolescente
VII. encaminhar áautoridade judiciária os casos de sua competência;
Vllí.provitíenclar i Ia estabelecida pela autoridade judiciária dentre as

previstas no art. 101, de ! a VI, da Lei Federai N° 8.069/90, para o adolescente autor de ato
infracional;

IX. expedir notificações;
X. requisitar certidões de nascimento ede óbito de criança ou adolescente, quando

necessário;

XI. assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária
para planos e programas de atendimento dos Direitos da Criança edo Adolescente:

XII. representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direito*
i/istos nos arts 220, §3o, inciso II, e 221, da Constituição Federal;

Xill.representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão
do pátrio poder.

Seção lli

DO PROCEDIMENTO

Art. 43. OConselho Tutelar atuará, necessariamente, de forma colegiada, para
referendar as medidas aplicadas às crianças, adolescentes e aos seus pais ou responsáveis,
proferindo decisões por maioria de seus membros.

37.464.948/0001-08

res: sem prejuízo de outras atribuições

r,
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SeÇf
DA REMUNERAÇÃO ÈU|

Art. 44. 0pagamento aos Conselheiros TutelaresS ser feto direta
Município atitulo de subsídio mensal equivalente àR$ 1.358.00 (l3il trezentos c" ,nqúF
edo MoLwte P°3SÍbílÍdade d° repasse da verba via Fund0 Municipais Direito na Crianç
«xn^M w°r r8C'f°3 Captad0S pel° fund0 W nao devern ser uliürH para opagamento de Conselheiros Tufelares servidores lotados no Conselho (desemlF
funções administrativas e/ou assessoria técnica) e/ou despesas de funcionamento do orgl? ,
efeth/iriarte £* •2Í7? aC'ma fiXad° qUe nà0 9era vincul° empregaticio ou direito iefetividade, será reajustado pelo mesmo índice ena mesma data do reajuste dos vencimentos
aos servidores etetivos do fvlunicípio de São Pedro da Cipa-MT.

NI. os Conselheiros Tutelares têm direito-
a) Férias, devendo obedecer ao intervalo de 12 (doze) mese viço para cada

período e corresponderá a 30 (trinta) dias consecutivos, sendo devidamente remuneradas
acrescidas oe mais 1/3 (um terço) do subsídio no mès do gozo, não podendo ser acumuladas'
devendo ser concedida a 01 (um) Conselheiro por vez.

b) 13° (Décimo Terceiro) salário, proporcional aos meses de serviço, paaos s»more
no rr.es de dezembro ae cada período aquisitivo;

c) Licença Maternidade de acordo com as regras do regime previdenciário a aue
estiver vmcuiado o Conselheiro-

d) Cobertura Previdenc

Art. 45. Os recursos necessários ao funcionamento de Conselho Tutelar, incluídos
os subsídios devidos aos Conselheiros, em coniormidade com oaisposío no art 13* 'parágrafo
único, da Lei Federai n° 8.0S9-•.

i. deverão estar previstos no Orçamento do Município, em programas de trabalho
específicos, denominado 'orçamento criança e adolescente' para as despesas com subsídios e
capacitação dos Conselheiros, aquisição e manutenção de bens móveis e imóveis, paaamento
oe serviços de terceiros e encargos, diárias, material de consumo, passagens e outras
despesas.

II. o "Orçamento Criança e Adolescente' deve ser organizado por meio de uma
ampla participação de membros do Poder Executivo, Fórum Municipal dos Direitos da Criança e

-dolescente, Conselho Tutelar e de outras organizações, mobilizados e articulados pelo
. selho Municipal.

III. o 'Orçamento Criança e Adolescente'' não é um orçamento paralelo aos
orçamentos públicos (que são únicos). Trata-se de uma Peça por meio da qual se pode
evidenciar e especificar quai omontante de recursos referente às ações destinadas exclusiva ou
prioritariamente" à criança e ao adolescente.

Oovtrno Municipal
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DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CoSeLHEIRÜS EDOS ^QUISfTOS
Art. 4b. Cabe ao Conselho Municipal dos Direito^

definir aforma de escolha ede registro das candidaturas, oprazo pai impugna^ - preJH
os resultados edar posse aos escolhidos, tudo com amola publicida

Art. 47. 0 processo de escolha dos membros do Conselho Tutelarülcomposr
das seguintes etapas:

I. inscrição dos candidatos;
II. curso de capacitação dos candidatos;
lü. votação.

Parágrafo único: As etapas previstas nos incisos Ie ili ooderão ser delegada* à
uma Comissão especialmente designada pelo Conselho Municipal aos Direitos da Criança edo
Adolescente; e aetapa aque se refere o inciso II poderá ser realizada por instituição incumbida
regimental ou estatutariamente para esse fim, ou de notória especialização na área escolhida
peio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e rio Adolescente, na forma da Le'Feder*l n°
3.566/93.

Art. 46. AComissão Especial responsável pela coordenação ibalhos relativos
'recesso de Eseoll a tos Tutelares será composta'cor 05 (cinco) membros

sendo:

02 (dois) indicados Conselho Municipal doi Dire anca e do
Adolescente, representando o G •;•

II. 02 (dois) indicados pelo Consell Muici| i\ dos Direitos da Criança e do
Adolescente, representando as organizações não-governamentais; e

III. 01 (um) indicado pela Procuradoria Geral do Município.

Alt49 3ão requisitos para candidatar-se e exercer asfi de membro do
Conselho Tutelar:

I. reconhecida idoneidade moral;
;ade sudí .ri) anos;

Município;
. ssuir Diploma de Ensino Médio;

•ormação emcurso bás formática;
oração profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos com criança ou adolescente,

iprovada mediante documenti |ue confirme a relaç mente ou
isoladamente, nas seguintes áreas;

1)estudos e pesq i
2) atendimento direto;
3) defesa s garantia de Direitos da Criança e do Adolescenl i

Governo Municipal
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VII. participar, com íreqüènciac!Hk% (ceraipor rente
^vidades quando promovidas pelo Consa.o -unícipai dos ' , dí SI ed
Adolescente, relacionadas àpolítica de atendimento àcriança eao ao
miilhPr x*ZT9!aí° U?'C0: Sfa° ímpedÍd0S de servir no rn-3rn° C°nseiro TuJ
Si í íeOTntate Sogro (a>' 9enro ou ^ ^os, ceados 'l -cunhado, tio (a) esobrinho (a), padrasto ou madrasta eenteado (a).

Seção VI

pS™ rCfACiTAÇÃ0 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS A
RESPEITO DO ESTATUTO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE

candidato* mf^Tf *eSC°lhf T Conseiheiros Tutelares, curso de capacitação doscano datos que dorcngeia as normas do Estatuto da criança edo Adolescente bem como a.
peculiaridades easpectos práticos do exercício da função de Conselheiro
ccncluintes. "^^ reSp0nsáve! peio curso de capacitação expedirá certificado aos seus
na rtafe, ohJ' í í"? àe ?apacitaÇão terá duraÇão máxima de 20 (vinte) horas, erealizar-ce-ána daia e norano nxados pela entidade resoonsável »«***«

deesco.hatoC^r***^ """ deCapaCi!aÇá°"**° candidsto do processo

,Pin rnne^ihí mV-' °* candid;atos ^ue Participaram cio curso de capacitação enão impucnados
P^sSStSr S eit°S ^ Crían?a 6d° Ad0l6SCente ^ apt0S 3A d«
rv ii. mPará9ra? unico: Ao candidatar-se á função de Conselheiro Tutelar, omembro do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança edo Adolescente deverá, simultaneamente, pedir
seu arastamento deste Conselho.

Art. 52 Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança edo Adolescente
nos termos oc art. 139, do Estatuio da Criança edo Adolescente, arealização do processo par?
a escolha dos membros do Conselho Tutelar, sob a fiscalização e colaboração do Ministério
i uUllv.0.

... . §1°- ° Co"se!ho Municipal cios Direitos da Criança edo Adolescente providenciará
a pubteaçao, no Jornal do Município e/ou em jornal de circulação no Município, dos editais de
convccaçao ede divulgação de todas as etapas do processo de escoiha do Conselho Tutelar

§2°. OConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente divulqará
ainda, os referidos editais através de remessa dos mesmos:

I. às Chefias dos Poderes Executivo eLegislativo do Municí
as Promotorias de justiça da infância e Juventude e aos Juizes de Direito da

infância e Juventude da Comarca da São Pedro da Cipa-
III. aos principais estabelí ; : ados do Município;
IV. àsprincipais entidades representativas da sociedade civil d( to.

%
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DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS?;CONSELHEIROS?
Municipal ^Sre^ ^ -selho

I. cédula de identidade,
II. titulo de ele1:

III. comprovação de residência no Município-
jV. coniprovação da atuação profissional ou voluntária, referida no art 49 jprjS
V.ceraficado de conclusão de Enr- o- ' S0
VI certidão negativa expedida pelas justiças'comum, federal eeleitoral-

Direitos da C&S5ft*2£ Suadrott^«T*"^*"*- dosPedro da Cipa-MT parat£^£^£$^ °^ d° M^° de *
Processo adr^^sSS^ar" 3teStand° *" °"""* "â° foi «—* «
iniciado ooratn riP '̂nT/eZ!nHd° ° PraZ0 para as inscriÇões Provisórias dos candidatos será
sSSSSS i?s=™«rs:

Seção VIII
DA VOTAÇÃO EDA APURAÇÃO

Coléoio Fbitrfrí S^KTÍ T*-" de membros ti0 Conse,ho Tutelar será feito por umCo.eg.0 Eleitoral, .orm.do por Delegados representantes das organizações governamentais e

%
Governo Municipal
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. °. Cada uma das organizações coSi^^^jnar^Delegados para participar da votação dos ConseiSr |̂|̂ ^vés m
rw ,. ,•52°' Eslâ0 automa'icamente credenciadas as enttóa
Conselho Municipal dos Direitos da Criança edo Adolescente
n. • , ° Conselho Municipal dos Direitos da Criança edo Adotei
previamente os critérios para ocredenciamento das instituições

nomo H» mÍÍ 57' A.Céd.üía U[ili2ada para aeleiçâ0-de acordo com °^elo oficial conterá cnome de todos os can ;ada eleitor votar tão somente em Oi (um) canSto
wj^ Alt:. 58: No'°cal de vofaÇáo- oConselho Municipal dos Direitos da Criança edoAdotes ente ,nd.cara as Mesas Receptoras, que serão compostas por 01 (um) Presidente eO
(dois) Mesános, bem como os respectivos Suplentes ' rrewaBnB - u-
oca,.c nA«i í"^ l'",íco: Nâ0 poderao ser nümeados Presidente eMesários os candidatoseseus cônjuges, bem como seus parentes, ainda que por afinidade.

aindicação ^S^SSi a0 K°nSe,h° Munidpal d0S Direit0s °'a Crian5a e*> Adolescentet adt? Junta(Apuradora, bem como coordenar aapuração dos votos, garantida em
todas as fases, afiscalização do Ministério Público. s**"wa, em

Parágrafo único: Aapuração dos vetos será feita logo após encerrada avotação
em local de fácil acesso einstalações apropriadas. ' Ç '

Art 60. Serão eleitos Conselheiros Tutelares os 05 (cinco) candidatos mais
votados, eserão considerados suplentes os 10 (dez) imediatamente posteriores

Parágrafo único: Em caso da empate na classificação ierá oreferênciasucessivamente, ocandidato que: p.eicrencia,

Gowno Municipal
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i tiver maior id
II. maior tempo ( .!•

Seção IX
005 PRAZOS EDOS EDITAI?

seiho Municipal dosoH
Adolescente, observando os prazos mínimos indicados, publicará editai'

l.deconvoc nto do processo de escolha .. madoS
desta Lei, nos 15 (quinze) < ,,.

II de abertura de inscrições provisórias dos candidatos, sendo fixado orazom
inferior a jO (trinta) dias para aefetivação das mesmas;

líl. com os nomes dos candidatai oriamente inscritos, imediatamente após o
termino do prazo para realização das inscrições provisórias, informando acerca do inicio do
prazopara impugnação das mesmas;

~«m-a . ,'V f!nd° ° P' ' imPu9naÇões eapós asolução destas com os nomes dos
candidatos definitivamente inscritos no orocesso de escolha, convocando-os para participação
do curso de capacitação, aser realizado na forma prevista nos arts 50, 51 e5? desta I

V. após adivulgação dos nomes dos candidatos que efetivamente participaram do
so de capacitação, informando sobre horário e local onde será realçada a
esentaçâo aos candidatos aos Delegados, procedendo-se avois^!

VI imediatamente após a apuração da eleição, com os nomes dos candidatos
eleitos para integra ar. bem como os nomes dos suplentes

iOMEAÇÀú EPOSSE DOS CONSELHEiROS TÜTEL

Art. 62. Concluída a apuração dos votos, o Consí lhe i as Direitos da
' lte Proc,í' «i ido . publicando o edital

correspondente no Jornal do Município e em jon ilação no rr ik

An. 63. Após a pro io do resultado da votação, o Presidente do ."
iicipal dos Direitos da Criança .olescente empossará os Cons

eleitos.

Seçã
DO MANDATO

Art. 64.0 mandato do Conselheiro Tutelar será de 04 (quatro) anos, oermitida uma
recondução, com exceção aos Consel. i ute;.:r<;s que tomarem posse no ano 2013.

§ 1o Oprocesso de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data
unificada em todo oterritório nacional a cada 4(quato) anos, no primeiro domingo do mês de
outubro do ano subsequente ao da ele

CNPJ n° 37.464.948/0001-08
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§ 2o A posse dos conselheiros^!
subsequente ao processo de escolha

orreiã ruT IO de janeiro do ano

§ 3o No processo de escolha dos membros do õitelar, é ao

rcandidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantsqem - v^aue
natureza, inclusive brindes de pequeno valor."

Art. 85. O exercício efetivo da função cie conselheiro constituirá s
relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral."

Art. 66. OConselheiro Tutelar, aqualquer tempo, pode íer seu mandato suspenL
eu cassado, no caso de comprovado descumprimento de suas atribuições, prática de atos
considerados ilícitos, ou comprovada conduta incompatível cem a confiança e outorga pela
comunidade.

Parágrafo único: Aperda do mandato será decietada por ato do Prefeito Municipal,
após deliberação neste sentioo, peia maioria de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

Seção XII
DA COMISSÃO DE Él ICA

Art. 67. AComissão de Ética, nomeada pelo Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, é oórgão responsável pela apuração de irregularidades
cometidas pelos Conselheiros Tutelares no exercício da função eserá formada por:

1.02 (dois) representantes do Executivo, indicados pelo Prefeito Municipal;
II. 01 (um) representante governamental do Conseiho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente, eleito peia maioria dos Conselheiros governamentais:
III. 01 (um) representante não-governamenial do Conselho Municipal dos Direiios

da Criança e do Adolescente, eieito pela maioria dos Conselheiros não-governamentais;
IV. 01 (um) representante do Conselho Tutelar, indicado pela maioria dos

Conselheiros Iutelares, neste caso estando impedido de votar o indiciado.

Art. 68. AComissão de Ética reunir-sa-á sempre que necessário, em dia, hora e
local a serem comunicados às partes interessadas, cientificando-se, obrigatoriamente, o
Ministério Público.

Afunção de membro da Comissão de Ética é considerada de interesse público
relevante e não será remunerada.

§2°. Em caso de vacância, o órgão ou entidade de origem indicará um substituto
para compiementação do mandato.

Art. 69. Compete à Comissão de Ética

Governo Municipal
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I. instaurar sindicância econdRrocess»i *>.**>•
irregulanaade cometida por Conselheiro Tutelar noeücicio da tjnçào:^^

II. emitir parecer conclusivo nos prcSsos aortiinistrativl
encaminhando-o ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianças do Èfcsçente dH dec
notificando o Conselheiro Tutelar indiciado ^^

r- ,k • -fí,70' P3ra efeil° des!a Lei conslitu'-se como falta funcionl^^^ pelo
Conselheiro Tutelar:

I. utilização do cargo edas airibuições d. :.b0 Tutelar para obS
vantagem, ce qualquer natureza, em proveito próprio ou de outrem;

omper o sigilo. :do informações a pessoas não autorizadas em relara^
aos casos analisados pelo Conselho Tutelar, das quais dispõe somente em virtude da sua

III. manter conduta incompatível com ocargo que ocupa ou exceder-se no exercício
da runçao, oe modo aexorbitar sua competência, abusando da autoridade que !he foi conferida'

IV. comportamento vexatório ou indigno, caoaz de comprometer a diqnidade do
oonseiho Tutelar; M

V. deixar de comparecer, injustificadamente. no horário de trabalho estabelecido e
ou no plantão;

VI. aplicar medida de proteção contrariando a decisão coleqiada do Co;
elar;

VII. exercer outra atividade, incompatível com o exercício de carqo nos tei
desta Lei;

: a de decoro fui

leixar de residir no Município;
jr condenado por decisão /ei peia prática de crime ou contravenção

pena! incompatíveis com o exercício da função:
XI. abandonar o serviço por 30 (trinta) dias;
XII. perda ou suspensão dos direitos políticos decretados pela Justiça Eleitoral;

descumprimento so Regimento Interno do Conselho
XIV. promoção de atividade ou propaganda politico-partidária, bem como campanha

para recondução ao cargo de Conselheiro Tutelar no exercício da função.
Parágrafo único: Considera-se procedimento incompatível com o decoro funcional:
I. receber, em razão do cargo, honorários, gratificações, custas, emolumentos,

diligências, entre outros;
li. recusar-se ou omitir-se a prestar o atendimento que lhe compete, seja no

expediente normal de funcionamento do Conselho Tutelar, seja durante seu iurno de plantão;
III. aplicar medida contrariando decisão colegiada do Conselho Tutelar, e desta

forma, causando dano, mesmo que somente em potencial, âcriança, adolescente ou a seus pais
ou responsável.

Art, 71. Poderão ser aplicadas aos Conselheiros Tutelares, de acordo com a
gravidade da falta, as seguintes penalidad

Co»«rno Municipal
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I. advertência •

I! suspensão não remunerada c
III. perda da função.
§1°. Aplica-se a penalidade de advertência escfflfljhas I
previstas nos incisos II. III, IV, V, VI eXIII, do art. 69^^^^^
§2C. Aplica-se a penalidade de suspensão não remuneram ocorreu..

nas hipóteses de advertência enos incisos VII eXIV, do art. 69, ena rxõic-se prevista no inc
VI. também do art. 69. quando irreparável oprejuízo decorrente da falta veriíicaT!

§3°. Apenalidade de perda da função será efetuada quando, após a^llicac
suspensão nao remunerada, oConselheiro cometer falta funcional qrave prevista nssT
dos incisos I, VIII, IX, X, XI e XII, do art. 69.

§4°. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
plenária, decidir, com suporte no relatório conclusivo expedido pela Comissão de Ética, sobre a
penalidade a ser aplicada, sendo amesma aprovada em plenária, inclusive aperda do mandato
que devera ser convertida em ato administrativo pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§5°. Para aplicação da pana de perda da função pública de Conselheiro Tutelar faz-
se necessária a maior, adade ZQ (dois terços) de todos osseus membros.

Art. 72. Oprocesso administrativo de que trata oinciso I, do art. 68, será instaurado
por denuncia de qualquer cidadão, desde que escnia, assinada, fundamentada eacompanhada
uas respectivas provas ou representação do M

Parágrafo único: Quando a falta cometida pelo Conselheiro Tutelar const
caberá à Comissão de Ética, ccncomilantemente ao processe administrativo oferecer notk
ato ao Ministério Público par3 asprovidências legais cabíveis

Art. 73. Oprocesso administrativo é sigilosc, devendo ser concluído no prazo
máximo de até 60 (sessenta) dias após a sua instauração, sendo garantido, neste período, ao
Conselheiro Tutelar, o direito a ampia defesa.

Parágrafo único: No caso de impedimento justificado, oprazo previsto neste artigo
poderá ser prorrogado por 30 (trinta) dias.

Art. 74. Corno medida cautelar e a fim de que o Conselheiro Tutelar não venha a
influir na apuração da irregularidade, a Comissão de Ética poderá determinar oseu afastamento
das funções pelo prazo de até 30 (trinta) dias. sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único: Oafastamento poderá ser prorrogado por até igual prazo, findo o
ai cessarão osefeitos, ainda que não concluído oprocesso.

Art. 75. Instaurado o processo administrativo, o Conselheiro Tutelar indiciado
deverá ser notificado dadata em que será ouvido pela Comissão de Ética

§1°. Achando-se o referido Conselheiro em lugar incerto e não sabido, será cita
por edital, publicado em jornal de grande circulação na localidade, para prestar depoime.

§2°. O não comparecimento injustificado do Conselheiro indiciado à audiência
determinada pela Comissão de Ética implicará na continuidade do processo administrativo.

m
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Art. 76. Depois de ouvido pei^du
comparecer, injustiticadamenie, àaudiência previstPlí artigo a
para apresentar defesa prévia, sendo-lhe facultada consulPIs autos.

§1°. Na defesa prévia devem ser anexados dcHUentos, as prova!
produzidas bem como apresentado c ro! de testemunhas aserem^^^^ndo per
máximo de 03 (três) testemunhas por fato imputado. ^^ jL

As testemunhas de defesa deverão comparecei .
intíepenoeniemente de intimação, sendo que a falta injustificada das mesmas nlH^p
prosseguimento da instrução.

§3°. AComissão poderá ouvir outras testemunhas, quando entender necesi
não indicadas pelas partes envolvidas

deixado de

Art. 77. E assegurado ao indiciado o direito de acompanhar o processo
pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas
e contraprovas, formular quesitos, quando setratar de prova nericial.

Ari. 76. Concluída a fase i, dar-se-á vistas dos jutos ao indiciado ou ao
seu procurador, para produzir alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias

Art. 78. Expirado oprazo fixado no artigo anterior, aComissão de Ética terá oprazo
de 15 (quinze) dias para concluir oprocesso administrativo, sugerindo oseu arouivamento ou a
aplicação de penalidade pslo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
sendo comunicado ao Poder Executivo Municipal e á Promotoria da Infância e da ,;uveniude.

Parágrafo único: Quando se tratar de denúncia formulada por particular, este
deverá ser cientificado da decisão finai exarada pelo Conselho Munici . Ia Criança
e do Adolescente.

80. O Conselneiro poderá recorrer da decisão, por meio de re
fundamentado dirigido ao Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de 15 ouinze) dias,
contado da intimação da decisão.

Parágrafo único: OChefe do Poder Executivo Municipal terá oprazo de 15 (quinze)
dias para se manifestar pela procedência ou não do recuiso.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 81. Os casos omissos deverão serresolvidos pelas disposições da Lei Federal
n° 8.068/1 S90 e suas respectivas alterações que dispostas no Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Art. 82. O valor ae subsídio mensal previsto no art. 4<- desta lei aplica-se somente
sos novos conselheiros eleitos no próximo pleito, resguardado o direito dos atuais ao

Govnrno Municipal
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recebimento de RS 1.360,00 /•$•$ n°37.464.948/oooi-08
repasse da verba via Fundo Municipal dos

B do AdOPRSCf

Art. 83. Fica o Executivo Municipal autoSfcfe a in&c, .-,<^SH
ÍÍSSiíftpafa °ífodorie 2010/2013-na Lei de ^^StóSoo:o«no de 2oi3 ena uei Orçamentaria Anual - LOA, os programas^B^datíe 7W
par« : y ^ despesas criadas pela presente lei, oern como aabertura^Kétüto Bsr*-iài7
valor de RS. 90.000,00 (noventa mil reais).

Municipal no?^084' ^ ^ ^ ^ ^ ** dala de SU3 pUbÍ!CÜÇàü' rev^

jbinete do Prefeito

ale; '

eitoMunh

Governo Hu-lc:pal
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