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ASSESSORIA CONTÁBIL

{wi
DI/Al\lOrcUS
""T"#
1'B+'

LEt No 1158t2010
.

'Da nova redagao a Lei no 783/99 que
instituiu o Conselho tunicipal dos Direitos da

Crianga e do Adolescente CMDCA do Municipio de
Dian6polis, Estado do Tocantins e da outras
providencias".

Eu, JOSE SALOiTAO JACOBINA AIRES, Prefeito Municipal de Dian6polis,
Estado do Tocantins, no uso pleno das minhas prerrogativas mnstitucionais e
regimentais, faqo saber que a CAmara Municipal aprovolr e eu sanciono a seguinte Lei.

Capitulo

I

_

DAS DTSPOSTgOES GERATS

Art. lo. Esta lei dis@ sobre a politica municipal de atendimento dos direitos da
crianga e do adolescente e estabelece nonnas gerais paa sua adeqrada aplicag6o.

AtL 2". O atendimento dos direitos da crianga e do adolescente, no Ambito
municipal, far-se-5 afav6s de:

| - politicas sociais bSsicas de educagao, saude, recreag6o, esportes, cultura, lazer,
profissionalizagSo e ouhas que assegurem o desenvdvimento ftsico, mental, moral,
espiritual e social da crianga e do adolescente, em condig6es de liberdde e dignidade;
ll - politicas e programas de assist6ncia social, em cardter sudetivo, para aqueles que
dela necessitem;

lll - servigos especiais, nos termos desta Lei.

Par6grafo Unico - O municipio destinarS rccursos e espagos p(blicos para
programag6es culturais, esportivas e de lazer voltadas para a inf6ncia e a juventude.

Art. 3". Sao orgEo€ de pdltka de at€ndirn€nto dos direitos da crianga e do
adolescente:
| - Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente;

ll - Conselho Tutelar.
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Art. 4" - O municipio podera criar os programas e serviqos a que aludem os

incisos !l e lll al6r a!,1 2'ou estabelecer e4ns6rcio intermunieioal Dara atendimento
rcgionalizado, instituindo e mantendo entidades govefframentais de atendimento,
'n44ia^t^ ^.6,,i.
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S 1". Os programas sereo dassificados como cle proteqao ou socio-educativos
ucs t la -sc-du d.

a) orientaqeo e apoio s6cio'familiar:
b) apoio socro-educativo em meio aberto:
c) coloca€o familiar:

d) abrigo:
e) liberdade assistida;

f) semi-liberdade,
g) intemaQeo.
S

2'. Os servieos especiais visam:

a) a preven€o e o atendimento m6dico e psicol6gico
tratos, explora9arc, abuso, cruelo€Ee e opressao;

is vitimas de neglig6ncia, maus

b) d identifica€o e a localiza€o de pais. crianqas e adolescentes desaparecidos:

c) a proteaeo iuridico.social.

Capitulo ll
DO GONSELHO MUNI(;IPAL TX)S DIREIT()S DAL;fIIAN9A E D() AUOLtsSGENTE

Art. 5" - O Conselho Municipal dos Direitos da Crianp e do Adolescente, orgSo
e ll^lrlt=CCl 4= .ll1il: de :teld!=e-r^ :,!r.rr!=.{.^ 3 -Q9i'gl3ri2 i-r=-;-i:.=!
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An. 6" - u Conseifio Muntcioal dos Direltos da Crianca e do Adolescente e
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| - 03 (tres) reo!'esentantes do poder publico a sequi!' especlficados:

a) 1 (um) representanle da Secretaria Munrcrpal cla Saudei
b) 1 (um) represenlante da Secretaria Municipal da EducacSo:
c) 1 (um) representante da Secretaria Muniopal Desenvolvimento Social:

ll - 03 (tres) representantes de entidades nao{ovemameniais de defesa ou
atendrmento oos drrertos oa cnanca e oo adoEscente:

S 1". Os Conselheiros representantes das secretarias sereo designados pelo Prefeito.
dentre pessoas com pooeres oe oeqsao no amDlto oa respectlva secretafla.
$ 2". Os representantes de organiza@s da sociedade civil serao eleitos pelo voto das
enttdades de det'esa e cle atendlmento c,os drrertos cl€r cfranca e do aclolescente. com
Sede nO ttfi lnini1ln r9i tnir!3s om aecarn!,rlei3 CCn\-,Oa?a!2 11el3 Prefeil4 mediante edllAl
pr rhlicarlo na imprensa, Oere oomceci,n e posse pe!,r Conselho
.{^ .n^l.ta.^c ao A ,.1^-;^^-^i^
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Os conselhei!'os reoresentantes da sociedade civil e resoectivos suolentes

I4".

exercerao manoato oe z (oors)anos. aomtttnoo-se agenas uma untca reconqucao.

I 5'. A func6o de membro do Conselho 6 considerada de interesse oublico relevante e
nao sera remunerada.
S 6'. A nomeacSo e oosse dos membros do Conselho far-se.5 oelo Prefeito Municroal.
oDeoecroos aos cfl(efios oe escolna Drevisros nesta Let.

At1..

7". Comoete ao Conselho Municioal dos Dirertos da Crianca e

do

AOOieSCenIe

l- formular a oolittce munictoa! dos dtrettos da crianca
pfiofloaoes e controtanoo as aqoes oe execucao.

e do adolesc€nle. defrntndo

ll - onlnar na +ormt tl1re.. rlas r")n!it!aa< socrarq haqrcac d9 Intercsse
a1.- ---_
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V - solicitar as indacag6es para o preenchimento de cargo de enselheiro. ncs casos de
vacancta e termrno oo mandato;

Vl - gerir o fundo municioal. alocando recursos para os programas das entidades n6ogovernamentars;

Vll - propor modificaq6es nas estruturas das secretarias e orgaos da administraqSo
iigaoos d promogao, protegao e oeiesa oos orreltos oa cflanga e do adolescente;

Vlll - opinar sobre o orcamento municioal destinado d assistOncia social- sa0de e
educa€o, bem como, ao funqonamento clos Conselhos Tutelares, lndlcilndo as
mnrlifinar.Aac nonacc4riae i nnnconr rnin ,'la rr.rlitine lnrrnt tlarla-

lX - ootnar sobre a destinaceo de recursos e espa@s oublicos para programaQoes
culturaas, esportivas e de iazer volladas para a tnlanqa e a Juventuoe;

X - proceder a insgicao de oro_oramas de orotecao e socto-educativos de entidades
governamentars e nao-governamentals oe atenolmento;

Xl - p!'oceder ao registro de eniirtades nao-govemamentais de atendimenlo,

Xii flxai critirics dc utilrzaESo. atravas dc plancs dc aplica!5o das dcagScs
ru-:.-,e-...:r : -=,..-..r.- ..-g.'.'.,

ao ac<.lilrirrert(o, sob a

(o(
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ma cie guarcja. de <xianxp ou adoiescerlie, otfSo cru

aDdiioiJlicido, uc rrriinr aO'u\;a.;a\., idliirrrdi ,

Xlll - fixar remuneracSo dos membros do Conselho Tutelar. observados os crit6rios
esiabeleqoos nesia Let.
mantere uma secretarla qeral. destinada ao
supone aomrnrstrattvo-irnancetro necessarlo ao seu lunctonamento. uulrzanoG-se oe

Art. 8"- O Conselho Municioa!
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Caoitulo ll!
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Art. 9" - O Fundo Municipal dos Direitos da CrianQa e do Adolescente ser6
e administrado pelo Conselho Munaopal dos Direitos da Crian9a e do

gerido

Adolescente

g 1" O Fundo tem por obietivo facilitar a capta€o, o repasse e a aplica€o de recursos
destinados ao desenvolvirnento das a86es de aterxdimento a crianga e ao adolescente.

S 2' As aq6es

&

que trata O par6grafo antarbr referem-se prioritariamente aos
a rn 2d4!4cnonlo orn ci!121in dg ricrn cnnial
eenori=! i- riirnr=
do nrolonin
.!'^^rr!r"!tc 'Ji -:-r-J
- ,e pessoal, cuja necessidade de atengeo extrapola o Smbito de atua@ das politicas
r-:

^^-:^:-: ^^ arsr/r<lrJ
rEJlu<rJ-

g 3". O Fundo Municipal dos Direitos da Crianqa e do Adolescente serd constituido,

t - pela dota€o consignada anualmente no orQamento do Municipio para assistOncia
social voltada a crianga e ao adolescente,

ll - oelos recursos

provenientes dos Conselhos Estadual
Crranga e do Adolescente;

e Nacional dos Direitos

da

lll - pelas doaqSes, auxllios, mntrib-ri@s e legados que lhe venham a ser dastinados;
lV - pelos valores provenientes de multas deconentes de condenag6es em a96es civis
O.j Crr i pOSiy<v se Pci leltqou<>s <lu,I

trr

itri. i:ii ' cJ lis;iJi.cJ;ig

Lii'.,,.'J'J-;-ti,

V - por outros recursos que lhe forem destinados:

Vl - oelas rendas eventuais. indusive as resullantes de deoasitos e aolicacoes de
caprtars.

Art.1(P.

O Ftrndo seri regttlamentaclo por Decreto expedido pelo Poder

Caoitulo lV
DO CONSELHO IUTELAR

Sec6o

I

DtSpOStC6Fs GFRA!S
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Art. 11o. O Conselho Tutelar. orgSo permanente e autonomo, neo iurisdicional,
rrinCi'!adO 6 $qqr;!6r'ia Llirniiigr6! Cle DaSenvOlvimqnl6 $6ii5l ;nq5rr-pir6dg de Zelar nelO
cumprimenlo dos direitos da crianga e do adolescente, composto de 5 (cinco) membros
,^r^^r^a rr
+i+.,l^.^^
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rliiiiei=J
=rtinn ? -{ nara m^nrJ=!i da tr'6s
ano3, pefmitida uma reco,ndj96o.

Art12.. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ser6 feito por
um Cotegro Eiertorai, t-ormado por instituigoes cievroamente crecienclactas peio CMDCA.

S 1 "- Esteo automaticamente credenciadas as entidades sociais registradas no
CMDCA;

$ 2" - Tamb6m poder6o compor o Col6gio Eleitoral todas as entidades e instituigoes
juridicamente constituidas hA mais de 24 meses, que atuem na erea cle educaqeo e
assistencia socia! de criangas e adole$entes:
S 3"

- O CMDCA estabelecer6 previamente os crit6rios para o credenciamento

das

instituig6es;

$ 4' -As organiza@s refsidas nese artigo ssrSo slvocadas pelo CMDCA, mediante
odital
rhlinrdn nn F)iirin C)finial dn Mr !ni.inin a om ()! ltrn inrnz! local Da!'a D!'Cmn\rorom
.r: r+: nr
PuL,:-uu
devendo essa
a indicageo de seus delegados ptra comporem)- o Colegio Eleitoral, l--^l
:-r:^^^:^
-^^-^^^^t^-c-^-:
^ ^ Dora
^:^t-^^r^
^^.. Ieprr,sEr'lcr[s
rcvor yus
iia Pc5svq \je De!.
incica9ao leaa;i, Pleicteiiciaiiiieiiie,
credenciado para exercer o direito de voto para o Conselho Tutelar;

S 5" - O Conselho Mllnlcioa! dos Di!'ertos da Crianqa e do Adolescente oficiara ao
Mrnrsterio Publico para dar ct6ncta do inicio do processo eleitoral, em c{rmprimento ao
artioc 1.3.9 dc Fstatuto da C!'ianc€ e dc Adol-^Scente
S 6" = Ilc edrtat e nc Rec!!'nen!c da E!e!!ao constara a ccmocsrcEc clas ccrnrssies de
organrzaQao do plerto, cte sele€o e elamraqSo de prova, e oanca entrevlsladora,
/|.1 a.'.r.att"^ t!.i...-;'-;".t n.ac n;'a::r'14 'l'r a'i-rr..-= + nr'
aa:a-:aj1.:= -^ -^=;.-.!i-;.!.r. '..1. --..i!! !.-i.-.

Adolescente
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SeQio ll
DOS REQUISITOS E DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS

Art.l3o. A candidatura ao cargo de Conselheiro Ttrtelar ser5 individual.
Art.l4o. Somente @erao concorrer ao fleito de escdha os que preencherem os
seguintes requisitos:

I - idoneidade moral, frrnada em docurnentos pr6prbs, seg.rdo crit6rios estipulados
pelo Conselho dos Direitos da Crianga e do Adolescente, atrav6s de resolugSo;

ll - idade superior a 21 (vinte e um) anos;

lll - residir no municipio de Dian6polis hA mais de dois anos;
lV - estar no gozo de seus direitos politicos;

V - apresentar no momento da inscrigSo certificado de condusSo de curso equivalente
ao 2" grau.

Vl - comprovagdo de experi€ncia profissional de, no minimo, 12 (doze) meses, em
atividades na 6rea da oianga e do adolescente, mediante competente "cuniculum"
documentado;

Vll - submeter-se a uma prova de confEcimento sobre o Estatuto da Crianga e do
Adolescente, a ser formulada por uma ComissSo designda pelo CMDCA.

s I " - o candidato. que for membro do conselho Muniopal dos Direitos da crianga e do
Adoiescente, que pleitear cargo de conselheiro Tutelar, dever6 pedir seu afastamento
no ato da aceitagao da inscrigSo do Conselheiro_
S 2'- o cargo de conselheiro Tutelar 6 de dedicagao exclusiva. sendo incompativel
com o exercicio de outra fung6n pribiica.

Art.lso. O oedido de inscri€c deveri er fonnulado celo candidatc em
requenmento assinado e protocoiaoo lunto ao uonsetno Munrspat oos urrefios oa
Cti"aQ" e do ACaiesc-onte, de',,id?t-aat-6 ir'!st!.r_ri4a cary. iad{rs os Cocr-ln_ontos
necesserios a .omornvAcAo rros reo isilos cslabelecidos em cdital
,\ ,+ ,l co n ^d- ^--,{;.1:l: v pwlJ\riLi;Jir'i/ii\,ii.
^.nA^.; .^^i6+.^.
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^t{'ff 4^
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,,n
iv,_ ._,,,
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4rt.17". Enc€it'adas as insGlcaes sera aberto orazo cle 3 itres) dias cara
oa oata oa puDttcaQao oo eottat no Mural ottctat oo

rmpuqnaQoes. que ocorrerao
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Municipio e em outro jornal local. Oconendo aquela, o candidato serS intimado, pela
mesma forma, para em 3 (tr6s) dias apresentar defesa.

$ 1 ' - Deconidos esses prEzos, ser6 oficiado ao Minist6rio PtHico para os fins do artigo
139 do Estatuto da Crianga e do Mdescente.

g 2' - Havendo impugnagSo do Minist6rio Prlblico o cardidalo tere igual prazo para
apresentar defesa, mediante intimag5o pelos mesmos meios de cornunicagSo.

$ 3'- Cumprindo o prazo acima, os autos serao subrnetidos d ComissSo Eleitoral para
decidir sobre o m6rito, no prazo de 3 (tres) dias e, dessa deciseo, pttblicada no Mural
do Municipio e em outro meio de comunica@ local, caberd recurso para o Plen6rio do
Conselho Municipal <tos Direitos da Crianga e do Adolescente, (P gazo de 3 (tr6s) dias'
que decidird em igual prazo, publicando sr.ra decisSo no Mural do Municiptio e em outro
local.

Art.l8o. Julgadas em definitivo todas as impugna@es, o Conselho Municipal dos
Direitos da Crianqa e do Molescente puUica6 edital no Mural do Municipio e em outro
local, com a relaqSo dos cardidatos habilitados.

Art.lgo. A empresa particular que tiver empregado seu eleito para compor o
emprego, cargo ou fung5o na empresa, bem como sua remuneragdo ou diferenqa entre
esta e a de Conselheiro Tutelar, serS agraciada pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Crianga e do Adolescente com diploma de relevantes servigos prestados causa da
crianga e do adolescente, em cerimonia especialmente designada para esse fim.

i

S 1 " - Se servidor municipal ou empregado permanente for eleito para o Conselho
Tutelar, poder6 optar entre o valor do cargo de Conselheiro ou o valor de seus
vencimentos incorporados. ficando-lhe gEranticjos:
| - o retorno ao cargo. emprego ou fungSo que exercla. assim que flndo o seu mandato;

ll - a contagem do tempo cie servigo para tocios os efeitos iegais.

S 2"- A Prefeitura Municipal procurard firmar convenio @m os Poderes Estadual e
Federal para permttir igual vantagem ao servtdor poblico estadml ou federal.
Seceo lll
DA REALIZA9AO DO PLEITO
Art.zO". O pleito para escolira dos membros cjo Conselho Tuteiar seri @nvocaoo
pelo Conselho Municipal dos Direitos da CnanQa e do Adolescente mediante edltal
publicado no Mural do Municipio e em outro tocal. especificando dia. hor5rio. oS locais
para recebimento dos votos e de apttragSo

Rua Jaime Ponles 256 - Cerdro - CEP 77.30+000
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Art.2lo. A eleig6o do Conselho Tutelar oconer6 no prazo m6ximo de 90

(noventa) dias a contar da publicagdo referida no artigo 22 suqa.

Par6grafo Unico - A renovagSo do Consdtp Tutela terS publicagdo do edital6
(seis) meses antes do t6rmim dos mandatos dos eleitos pela primeira vez e assim
sucessivamente.

Aft.2?. A propaganda em vias e logradouros p0blicos obedecer6 aos limites
impostos pela legislagSo municipal ou as pGtLras mtrnicipais e garantir6 a utilizag6o
por todos os candidatos em igualdade de condig6es.

Art.23o. As c6dulas serao confeccionadas pela Prefeilura Municipal mediante
modelo aprovado pelo Conselho Municipal ctrs Direitos da Crianga e do Adolescente e
serSo rubricadas por um membro <la ComissSo Eleitoral, pelo Presidente da mesa
receptora e por um mesSrioS 1' - O eleitor poderS votar em O3 (tr6s) candidatos.

$ 2" - Nas cabines de vota@ serSo fxadas listas com relagSo de nomes, @gnomes e
nfmeros dos candidatos ao Conselho tutelar.
Afi.24o. As universiddes, escolas, entidades assistenciais, clubes de servicps e
organizag6es da sociedade civil poder5o ser convidados pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Crianga e do Adolescente para indicarem representantes para comporem as
mesas receptoras e/ou apuradas.

Aft.2$o. Cada candidato podere credenciar no m6ximo 1 (um) fiscal para eda
mesa receptora ou aplradoraSegto lV
DA PROCr-AMA9AO, NOMEA9AO E POSSE

Art.26o. Encenada a vda@, se procedere irnediatarnente A contagem dos
votos e sua apura@, sob responsaLilidade do Consdho Municipal dos direitos da
Crianga e do Adolescente e fiscaliza€o do Minist6rio Ptlblico.

Parigrafo 0nico - Os candidatos poderSo apresentar impugnagSo i medida que
os votos forem sendo apurados, cabendo a decisSo a p6pria mesa receptora, pelo voto
majoritdrio, com recurso ao Conselho ttitrnicipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente qr.rc decidird em 3 (tres) dias, facuttada a manifestagEo do Minist6rio
Prlblico.

Afi.27o.1- Concluida a apuragSo dos \rotos e decididos os eventuais recursos, o
Conselho Municipal dos Direitos da Criarpa e do Adolescente proclamar6 o

Rua Jarne Pontes 256 - Cent o
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providenciando a publicagSo dos nomes dos candidatos votados, com numero de
sufrdgios recebidos.

S 11 Os 5 (cinco) primeiros candidatos mais votados se€o considerados eleitos,
ficando os seguintes, pelas respeclivas ordens <le vota@, corno suplentes.
$ 2' - Havendo empate na votag6o, ser5 considerado eleito o candidato que obteve
melhor desempenho na sele@.
$ 3" - Os membros escolhidos, tihrlares e suplentes, serSo diplomados pelo Conselho

Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente com registro em ata, e ser6 oficiado
ao Prefeito Municipal para que sejam nomeados e ap6s, empossados.

s 4. - oconendo vac6ncia no cargo, assumir6 o suplente que houver recebido o maior
n[mero de votos.
Art. 280. Os membros escolhidos como titulares submeter-se-eo a estudos sobre
a legislagSo especifica das atribuigdes do cargo e a treinanentos promovidos por uma
ComissSo a ser designada pelo CMDCA.

Segao V
DAS ATRIBUICoES E FUNCIONATENTO DO CONSELHO TUTELAR

Art. 29o. As atribui@s e obrigag6es dos Conselheiros e Conselho Tutelar sao

as constantes da ConstituigSo Federal, da Lei Federal n. 8.089/9O (Estatuto da Crianga
e do Adolescente) e da Legisla@ Municipal em vigor-

Art.30o.

O

Conselho Tutelar funcionarS atendendo, atrav6s

de seus

Conselheiros, caso a acaso:
| - das 8:00 h ds 18:00 h, de segunda a Sexta-Feira.

ll. Fora do expediente normal, os Conselheiros distribuirao entre si, segundo normas do
Regimento lntemo, a forma de regime de plant6o.

lll- Para este regime de plantiio, o Conseltreko terA seu nome divulgado, conforme
constar6 em Regimento lntemo, para atender emerg@rrcia a partir do local onde se
enoontra.

lv - o Regimento lnterno estabelecera o regime de trabalho, de forma a atender as

atividades 1o Conselho, sendo que cada Conselheiro deverd prestar
horas semanais.

.,aime Por es 256

40 (quarenta)
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Art. 3'lo. O Coordenador do Conselho Tutelar ser5 escolhido pelos seus pares,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, em reuniSo presidida pelo conselheiro mais idoso, o
qual tamb6m aordenarA o Conselho no decorrer daquele prazo.

Art. 3?. Ao procuar o Conselho Tutelar, a pessoa ser6 atendida por um
membro deste, que, se possivel, acompanhar6 o caso at6 o encaminhamento definitivo.

ParAgrafo 0nico - Nos registros de cada caso, deverSo constar, em sintese, as
provid6ncias tomadas e a esses registros somente ter6o acesso aos Conselheiros
Tutelares e o CMDCA, mediante solicitageo, ressalvada requisigSo judicial.

Art. 33o. O Conselho Tutelar manter6 uma secretaria geral, destinada ao
suporte administrativo necess6rio ao seu funcionamento, utilizando instalag6es e
funcion6rios do Poder P0blico.

ParSgrafo Unico - Fica o Poder Exeortivo obrigado a, no pftzo de 30 (trinta)
a
dias, contar da promulgaeEo desta lei, propiciar ao Conselho as condig6es para o seu
efetivo funcionamento, de recursos humanos, equipamentos, materiais e instala@es
fisicas.

Seglo Vl
DA CRIA9AO DOS CARGOS, DA RETUNERAgAO E DA PERDA DE ISANDATO

Art. 34o. Ficam criados 5 (cinco) c€lrgos em comiss6o de Conselheiro Tutelar,
de 3 (tr6s) anos.
mandato
com
ParSgrafo linico -

A implantagSo de outros Conselhos Tutelares deverS ser

definida ap6s avaliag6o, realizadia pelo Conselho Municipal de Direitos da Crianga, pelo
Promotor da lnfdncia e Juventude, o iuiz da Vara da lnfAncia e Juventude, da sua
necessidade, a crntar do presente Conselho Tutelar, num prazo de '180 (cento e
oitenta) dias da diplomagSo.

Art. 35o. O padrSo salarial do cargo criado no artigo anterior ser6 de um salSrio
minimo e meio, e que ser5 reajustado nas mesmas bases e condi@s dos servidores
da Prefeitura Municipal de Dian6polis, com todos os direitos reservados dos servidores
priblicos municipais.

Parigrafo 0nico - Em relagSo d remuneragSo referida no caput deste artigo,
haverd descontos em favor do sistema previdenci5rio municipal, no caso de servidor
p0blico da Prefeitura Municipal, ficando esla obrigada a proceder ao recolhimento
devido ao INSS nos demais casosArt. 36". As despesas com a execugao dos artigos 38 e 39 desta lei correr6o por
conta de dotageo pr6pna, consignada no organento, suplementada se necess6rio.

- Centrc - cEP 77.3m-mo
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Art. 37o. Perderd o mandato o Conselheiro Tutelar que:

I - lnfringir, no exercicio de sua fungSo, as norrlras do Estatuto da Crianga e do
Adolescente:

ll - Cometer infragSo a dispositivos do Regimento lntemo aprovado por resolugSo do
Conselho Municipal dos Oireitos da Crianga e do Adolescente;

lll - For mndenado por crime ou contravengSo, em decisEo ineconivel, que sejam
incompativeis com o exercicio de sua fung6o.

Paragrafo 0nico - a perda do mandato ser6 decretada pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Crianga e do Adolescente, mediante provocaeSo do Minist6rio Publico
ou de qualquer interessado, assegurada ampla defesa, nos termos do regimento
intemo.

Capitulo V
DAS DTSPOSTCoES FINATS E TRANSITORnS

O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente, no prazo de
quinze dias da nomeagSo de seus membros, elaborarS o seu Regimento lntemo,
elegendo o primeiro presidente, e decidir5 quanto d eventual remuneragio ou
gratificagEo dos membros do Conselho Tutelar.

Art. 38e. Esta Lei entrar6 em vigor na data de sua publicagSo, revogadas as
disposigdes em contrdrio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dian6polis, Estado do Tocantins, 16 de junho
de 2010.

alom6o Jactibina Aires
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ASSESSORIA CONTÁBIL

ESTADO DO TOCANTINS

PODER LEGISLATIVO

CAMAM MUNICIPAL DE DIANOPoLIS

LEI

no

783/99

, de O6dejunho de 1 999.
Disp6e sobre a politice municipal de
atendimenlo aos direitos da Crianga
e do Adolescente.

A CAMARA MUNtctpAL DE DhN6poLtS, aprova, e eu sanciono a seguinte

lei:

.

TITULO

I

DAS D|SPOS|96ES GERATS

Art. 1o - Esla Lei dispde sobre a politice Municipel de Atendimento aos
Oireitos da Crianga e do Aolescenle e normas gerais para sua adequada aplicegeo.
Art. ? - O atendimento aos direitos da crianga e do adolescente de
Dian6polis seni feito atrav6s das politlcas soclais b6sicas de eou&95o, sa[de, recrea€o,
esportes, lazer, cultura, profissionalizageo e oulras, asegurando-se em todas eles o tratamento
com dignidade e respeito d conviv6ncia familiar e comuniteria.
Art.

30 - Aos que

carater supletivo.

dela necessitarem, ser6 prestada assislencia social, em

Par5grafo lnico - 6 vedada a cdagSo de programes de car6ter supletivo na
ausencia ou insificiencia das polilicas sociais besicarno muiricipio sem a pr6via maiifeslag6o
do Conselho Municipal dos Direitos da Criang€ e do Asolescente.

3
necess.,,",,
adolescente.

*, #;T"

"""1H1'j'fl""tTf:?ffi,3#li,"trlill3jT;""."1il,i"""".T3#il

"."

Art. 50 - Caber6 ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente expedir normas para a organizagSo e o funcionamento dos servigds criados nos
termos dos artigos, 50 e 60.

TITULO

II

DA POLITICA DE ATENDIMENTO

CAPITULO

I

DAS D|SPOS|96ES PRELTMTNARES
Art. 60 - Fica criado o Conselho Municipel dos Direitos da Crianga e do
Adolescente, como 61960 autonomo, deliberativo e controlador das ag6es em todoi os niveis,
vinculado ao cabinete do Prefeito.

sEgAo

I

DA COMPETENCIA DO CONSELHO

Art.
Adolescente:

f

- Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da criangs e do
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| - formular a Politica Municipal de Atendimento aos Direitos da Crianga e do
Adolescente, fixando prioridades para a consecugao das ag6es, a cedageo e a aplicagSo de
recursos.

ll - zelar pela execugSo dessa politica, atendidas as peculiaridades das criangas
e dos Adolescentes, de suas familia, de seus grupos de visinhangas e dos bainos ou clas zonas

rural ou urbena em que s€ localizem;

lll - definir es prioridades e serem incluidas no planejamento do Municipio, em
tudo que se renra ou possa afetar as suas delibaragSes;
lV- estabeler crit6rios, formas e meio de fiscelizageo de tudo quanto se execute
no municipio, referente aos direitos da Criange e do Adolescente;
V- regi$rar as entidades govemamentais e neo govemamenteis de atendimento
aos direitos da Crianga e do Adolescente que mantenham programas de:
a) orientagao e apoio socio-familial;
b) apoio socio.familiar;
c) colocageo s6cio-familiar;
d) abrigo;
e) liberdade assistida;
D semi-liberdade;

g) intemageoi

Vl - registrar os programas a que se refere o inciso anlerior que eslejam em
funcionamente no municipio ou que venham a ser implantados, de acodo com os artigos 90,
par6grafo inico, e 91 do Eslatuto da Crianga e do Adolescente;

Vll - regulamentar, organizar coordenar, bem como adotar todas as
providencias que jugar cabiveis para eleigeo e posse dos menbros do Conselho ou dos
Conselhos Tutelares do Municipio:
Vlll - dar posse aos Membms do Conselho Tutelar.

sEgAo il
DOS MEMBROS DO CONSELHO

Art. 08o. - O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente 6 composto de 06 representantes do Executivo Municipal, 02 representante
indicado pela Camara Muncipal e 05 roperesenlantes de organizag6es nao govemamenlais, a
saber:

Adminisira96o:

| - 01 ( um ) representanie do Gabinete do prefeito Municipel:
ll - 01 ( um ) representante da Secretaria Municipal de Agao Social e Habitegeo:
lll - 01 ( um ) representante da Secreteria Municipal de Salide:
lV - 01 ( um ) representar e da Secretaria da Educagao, Cultura e Desporto:
V - 01 ( um ) representante da Secretada Municipal de Finangas e

Vl - 01 ( um ) representente da Secretaria Municipal de Obras;

Vll - 02 (DOIS ) representante indicado pela Camara Municipal;

Vlll - 05 ( CINCO ) menbros representantes de entidade nao govemamentais de
defesa ou atendimento dos direitos da Crianga e do Adolescente e/ ou de entidade de classe
que possem contribuir efetivamente pare o atendimento aos direitos que se trats esta Lei.
S 1o - Os represcntantes de entidades nao govemamentais de que trata o inciso ll,
serEo eleitos em assembl6ia propria, vedada a indicageo pelo Executivo Municipal.
S ? - O mandato do Conselheiro Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente s€r6 cle dois anos permitida a recondugSo, atrav6s de referendo da assembleia
pr6pia, cuja constituig5o sere homologada pelo Decreto do Prefeito Municipal, com a respectiva
posse, que serS registrada em livro especifico.

Art. 09e - A fungSo de Menbro do Conselheiro Municipal dos Direitos da
Crianga e do Adolescente e considerado de interesse pfblico relevante.
Art. 1(P- O Executivo Municipal destinara espago fisico para a eslalageo e
funcionamento do conselho Municipal dos Direitos da crianga e do Adolescente, bem conio, a
cedencia de recursos humanos necess6rio ao cumprimento die suas atribuiq6es.

q;
(
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Art. 11o - O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente
elegera entre seus pares 1 ( um ) presidente, 1 (um) vice-presidente, 1 (um) primeiro secretario,
e 1 (um) segundo secretario e um suplenle.

fut. 1? - Perder5 o mandato o conselheiro que nEo comparecer a trCs (3)
sess6es consecutivas ou a 10 (dez) altemadas, ou se for condenado por sentenga ineconivel,
por crime ou contravengao penal.
CAPITULO

II

DO CONSELHO TUTELAR DOS D|RE|TOS DA CR|AN9A E DO ADOLESCENTE
DAS DtSPOStgoES GERATS

Art. 130 - Fica criado o Conselho Tutelar, org6o permanente e aut6nomo,
nao jurisdicional, enc€negado de zelar pelo cumprimento dos Diieitos da Crianga e do

Adolesc€nte, composto de 5 (cinco) menbros, para mandato de dois anos permitida uma
reeleigSo.
S 1o - Os Conselhos Tulelares sereo organizados dentro do seguintes

crit6rios:
I - os Conselhos Tutelares serSo organizados e inslalados segundo crit6rios a
serem difinidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente;

ll - instalagSo, priorizando ,a areas onde se regislrem grandes concentrases
habituais de criang€ e adolescentes, subsidiariamente, em Areas de f6cil acesso para
populagSo carente;

.

a

lll - deslocamento, sempre que nescess6rio, de parte ou totalidade dos
menbros do Conselho, para fiscalizagao de sua iniciativa ou na apuragSo de denUncias.
S 2 - Os Conselhos Tutelares tereo uma coordenag6o centralizada, que ser6
exercida por qualquer dos Conselheiros, escolhido por maioria simples.

Art. 14o - Os candidados a Conselheiro Tutelar ser6o inssitos mediante
indicagao de entidades de defesa e/ou atendimento dos direitos da crianga e do Adolescente,
govemamentais e nao govemamenlais, e serao escolhidos atrsv6s do voto facultativo e secreto
doscidadaos que participam das entidades acima referidas, cujos nomes contarao em registro
do Conselho Municipel dos Oireitos da Crianga e do Adolescente.
Art. 150 - O processo de escolha serS organizado mediante a elaborageo de
regimento que disciplinare o deito e formare a comiss5o de escolha, sob a responsabilidade e
coodenagao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente.
DOS REQUISITOS E DO REGISTRO DAS CANDIDATUMS

Art.

160

- Seo requisitos bdsicos para participar do conselho tutelar:

I - reconhecida indoneidade moral;
ll - idade superior a 21 (vinte e um) anos;

lll - residir no municlpio;
I V - escolaridade minima do s€gundo grau completo;

V - nao ocupar outrc cergo eletivo, de nalureza politice-partid6ria.

Art. 170 - A c€ndidatura cleve ser regislrada no prazo nao superior a 60 dias
antes das escolhas, mediante a aprcsentagao de requerimentos enderegado ao presidente da
Comisseo de escolha, acompanhado de prova do pre6nchimento dos requisitos estabelecido no
artigo anterior.
Art. 18o - O pedido de regi$ro serS autuado pela secretaria do Conselho
Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente, abrindo-se vistas a eventual impugnagao,
no prazo de 5 (cinco) dias. decidindo a comisseo de escolha em igual prezo.
Art. 19c - Das decisSes relativas as impugnagSes caber5 recurso a pr6pria
comissao de escolha, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciencia de impugnag5o.
DA REALIZA9AO DO PLEITO

Art. 2Oo - O processo de escolha ser6 publicado pelo presidente da comiss5o
de escolha, mediante edital, a ser publicado no placar dos 3 poderes, 6 (seis) meses antes do
termino dos mandatos dos menbros do Conselho Tutelar. /\

4/
(
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An. 21" - 6 vedada a campanha de candidatos nos veiculos de comunicageo
social, admitindo-se somente a realiza€o de debates e entrevislas.
Ar1. 22o - 6 proibida a propaganda por meios de an[ncios luminosos, faixas,
carlazes ou inscrigSes em qualquer locel piiblico ou particular, com exoegSo dos locais
autorizados pela prefeitura para utilizagSo por todos os canditados, em igualdade de condig6es.

DA pRocLAMAgAo, ruoraengAo

i po""= Dos ELEtros

Art. 23. - Concluida a epuragao dos votos, o presidente da comisseo de
escolha proclamarS o resultedo da votag5o, mandando publicar os nomes dos candidatos
eleitos.

S

1o

- Os 5 (cinco) primeiros mais votedos serSo considerados eleitos, ficando

os demais, pela ordem de votageo, como suplentes.
S

?

- Havendo empate na votageo, ser6 considerado eleito o cendidato mais

idoso.
S 30 - Os eleitos sel€o nomeados pelo presidente do Conselho Municipal
_
Direitos da crianga e do Adolescente, tomando posse

ao t6rmino do mandato de seus antecessores.
S 40

dos

no caruo de conselheiro no dia seguinte

- Oconendo a vac€ncia do cargo, assumira o suplente que houver oblido

o maior n[meros de voto.

OOS EMPEDIMENTOS

Afl. 24o - Sao imp€didos de s€rvir no mesmo conselho marido e mulher,
ascendentes e descendenles, sogro, genro e nora, irmios, cunhados, durante o cunhadio, tios e
sobrinhos, padraslo e madrasla e enteado.
Par4rrafo rinico - Da mesma forma estao impedidos de servir os
reEesentantes de Poder Judici6rio e Menbros do Minist6rio pliblico.
DAS ATR|BU|96ES E FUNCTOMMENTO DO CONSELHO

Art. 25o - Compete ao Conselho Tutelar exercer as atribuig6es contantes dos
artigos 95 e 136 da Lei Federal 8069/90.

Art. 260 - O presidente do Conselho ser6 escolhido pelos seus pares, na
primeira sessao, cabendo-lhe a presidencia das sessdes.
Par6grafo onico - Na falta ou impedimento do presidente, assumire a
presidencia, sucessivamente, o Conselheiro indicado pelos seus pares presente na reuniSo.

Art. 27o - As sess6es sereo instaladas com minimo de 3 (tr6s) conselheiros.

Pere$ab onico - As decis6es serao lomadas por maioria de votos, cabendo

ao presidente o voto de desempate.

Art. 28o - O Conselheiro atenderS informalmente os pares, mantendo
regislro das providCncias adotada em cada caso e fazendo consignar em ala apenas o
ess6ncial.
Art. 29. - As sessSes serao realizadas em dias fteis.

Arl. 30" - O Conselho madera uma Secretaria Geral destinada ao suporte
administrativo necess6rio ao seu funcionamento, utilizando-se das intalag6es e funcion6rios
cedidos pela Prefeitura Municipal.
DA COMPETENCN

Art. 31.
I

- A competencia

ser5 determinada:

- pelo domicilio dos pais ou responsaveis

ll - p€lo lugar onde se encontra a criang€ ou adolescente, e fa[a dos pais ou
respos6veis.

groseorurearoEil#3""8?""i,"rliJgl8%"#H[flf j"",ffi i$'ilff iffi ,roffi
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S 20 - A execugeo das medidas de protegao poder6 ser delegada ao Conselho
Tutelar da residencia dos pais ou respons5veis, ou local onde sediar-se a enlidade que abrigar a
crianga ou o adolescenle.

DA REMUNEM9AO E DA PERDA DO MANDATO

Art. 3? - O Poder Executivo Municipal podere, estabelecer, eventualmenle,
remuneragSo aos conselheiros.
S 10 - A remuneragSo eventualmente

fxada n6o gera relegSo de empr€go

com a municipalidade.

S 20 - Sendo eleito funcionerio priblico municipal fice-lhe facultado, em caso
de remuneragSo, optar pelos vencimentos e vanlagens de seu cargo, vedada a acumulag5o de
vencimentos.

Art. 33o - Os recursos necessdrios ao pagamento eventual de remuneragao
dos Menbros do Conselho Tutelar terSo origem no tesouro nacional, sendo pagos atrav6s do
gabinele do Prefeito.

Arl. 34o - Perder6 o mandato o conselheiro que se ausentar
iniustificadamente a tres plantdes consecutivos ou cinco allemados no mesmo mandalo ou for
condenado por sentenge ineconivel, por crime ou contravdngSo penal.
Paregrafo Unico - A perda do mandato ser6 declarada pelo pr6prio Conselho
Tutelar, ap6s votagSo de seus menbros, por maioria simples, ou por provocageo do Conselho
Municipal dos Direitos da Criange e do Adolescentes, ou do Minist6rio priblico, ou de qualquer
eleitor, essegurada ampla defesa.
CAPITULO III
DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E AOOLESCCNCIA

sEgAo

I

DA CR|A9AO E NATUREZA DO FUNDO

Art. 35o - Fica criado o Fundo Municipal para a infancia e Adolescencia, de
acordo com o que estabelece a Constituigeo Federal e aLei 4320164, como c€ptador e aplicador
de recursos a serem utilizados segundo as deliberag6es do Cons€lho Municipal dos Direitos da
Crianga e do Adolescente, aoqual 6 6rgao vinculado.
ParSgrafo Unico - O Fundo Municipal para infenc,ia e Adolesc€ncia sera
regulamentado pelo Poder Executivo Municipal.

sEgAo

I

DA CONST|TU|9AO E COMPETENCTA DO FUNDO

Art. 36. - O Fundo Municipal para e infancia e Adolesc6ncia ser6 conslituido
de:
I - dotagSes orgamenterias do Municipio e de recursos provenientes dos
Conselhos esledual e federal dos direitos da crianga e do adolescerte; por doag6es, auxilios ,
subveng6es e legados que lhe sejam deslinados; pelos valores de mullas e/ou penalidades
previstas na Lei federal 8069/90; por recursos e apliceg6es financeilas, bem como do imposto
de renda, obseNando o que se eslabelece o artigo 260 do Estatuto da Crianga e do
Adolescente.

ll - Compete ao Fundo Municipal pare a lnfancia e Adolescencia;

-

registrar os recursos orgamentArios pr6prios do municipio ou a ele
transferidos de maneira a viabilizar e execugeo da politice municipal dos direitos da crianga e do
adolescenle, ceptados atrav6s de convenios com entidades estaduais, nacionais e ostranjeiras.

Art. 37o - O Fundo Municipal para a lnf6ncia e Adolescencie ser5 administrado
pelo Poder Executivo Municipal de acordo com as deliberag6es do Conselho Municipal dos
Direitos da Crianga e do Adolescente que far6 o seu controle escritural.
CAPITULO IV

Art. 38'- O Conselho Municipal dos Direilos da Crienga

Elr.949

df 15 (quinze) dias de nomeagSo de seus membros,

eregenoo o pnmerro ptesEente,

e do Adolescente, no
elaborare seu regimento intemo,

0
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.,!;Art. 39'- Contados 02 (dois) meses de publicageo desta lei, realizar-se-a a
primeira eleigao para formagao do (s) Conselho (s) Tutetar (es).
Art. 40o - At6 a elaboragSo de seu regimento intemo, fica o Conselho Municipal
dos Direitos da Crianga e do Adolescente, ap6s sua instalagSo, com a competoncia de declarar
vago os cargos na oconEncia.
Art. 41o - Declarada a vac6ncia o presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Crianga e do Adolescente comunicera ao setor competente govememental ou neo
govemamental tomando as providencias necess5rias ao preenchimento da vaga.
Ar!.. 42o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito especial
para as despesas inerentes e adicageo desta Lei no valor de RS 50 000
), e conta da
rubrica 0317.15814862.059, natureza da despesa 4.5.90.99 - Regime de Execug5o Especial.

@(

Art. 43o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicageo e revogada as

disposig6es em contrario.

1 999.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dian6polis-To., aos 06 dias de junho de
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