I
Gm@

Muniaipal

taossa sE {ÉoRA Do socof,no

Se.gE

MENSAGEM

Ns'

cÀrÀRÀuunicrPALli'i':ri::1:iii+t''Rc

Excelentíssima Senhora

Maria da Conceição dos Anjos
Presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro.

Excelentíssima Senhora Presidente
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Apraz-me remeter a essa Casa Legislativa, para apreciação o incluso Projeto de Lei que

CONSOLIDA A POLÍTICA MI.JNICIPAL DE ATENIDIMENTo DoS DIREITos DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E REvocA DAS DISpOSIÇôrs.lxrERroRES.
O projeto de lei anexo, expressa o conjunto de proposições e demandas inerentes a
reformulação e adequação a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do
Adolescente no âmbito do Município de Nossa Senhora do Socorro, em conformidade com a
legislação federal.
Cabe assinalar a relevância do referido projeto na verificação da legislação corrente e,
em especial, de construção dos ajustes, adequações e inovações que se fazem necessários ao
sistema jurídico.

Ao ensejo, convicto da importância e urgência da tutela legal conferida ao projeto de lei
adunado, solicito, a apreciação de seus termos por esta r. Casa Legislativa, oportunidade em

que renovo meus protestos de admiração

e

apreço por Vossa Excelência

e aos dignos

componentes dessa Câmara Municipal.

Gabinete do Prefeito do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe,

em20 de março de 20L5.

.ANA

FÁBIO HE

DE CARVALHO,

Rua Antônio Valadão, s/ne ivo José do Prado Franco
Tel.: (79)2107-781412107-7842 -Fax: (79)2107-7854-2107-781g
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Política Municipal

de

atendimento dos Direitos da Crianga e

do

Adolescente

e revoga

as

disposições anteriores.

O GOVERNO MIJNICIPAL DE

NOSSA SENHORA
SERGIPE, no uso das atribuições legais;

DO SOCORRO, ESTADO DE

Faço saber que a câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÔES GERAIS

Art. ls. Esta Lei dispõe sobre a Política Municipal

de Atendimento dos Direitos da Criança e do
Adolescente e estabelece as noÍrnas gerais para sua adequada aplicação.

Àrt. 2e. O atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito municipal,

feito através de:

será

I - políticas sociais de assistência, educação, saúde, habitação, recreação, esportes, cultura, lazer,
profissionalização e outras que assegurem a criança e do adolescente tratamento
com dignidade e
respeito à liberdade e à convivência familiar e comun itária.
II - Serviços

especiais, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. o Município destinará recursos e espaço público para programaçôes culturais,
esportivas e de lazer, voltadas para a infância e ajuventude.
3n. O Município poderá criar os programas, serviços e projetos a que aludem os incisos I e
anterior ou estabelecer consórcios regionais para atendimento, e ainda convocando
editais de seleção pública para projetos, mediante autorizàção prévia do Conselho Municipal
dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

l,t.

II do artigo

Art.4s. Os serviços,

programas
educativos e se destinarão a:

e projetos serão classificados como de proteção e

a) orientação e apoio sócio-familiar;
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b) apoio sócio-educativo em meio aberto;
c) colocação em Família Substituta;
d) Serviço de Acolhimento lnstitucional e /ou Casas Lares;
e) Liberdade Assistida;
f) Famílias Acolhedoras;

Art.

5e A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

§ le. São linhas de ação da política de atendimento:
a. políticas sociais básicas;
b. políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles
necessitem;

c.

serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
d. serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes
desaparecidos;
e. proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente;
f. políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio

familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e
adolescentes;

g. campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes
afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou
de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de
irmãos.

§ 2e. Caberá' ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estabelecer
noÍrnas para organizaçào e funcionamento dos serviços especiais.

TITI.JLO II
DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO

CAPÍTI.]LO I
DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

Art. ós.

São órgâos de política de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I - conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente;
II - Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III - Fundo Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente;
IV - Conselho Tutelar.
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CAPÍTI.JLO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Seção

I

Natureza do Conselho

Art. 7e. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) é órgão
deliberativo e controlador da política de atendimento, vinculado administrativamente a Secretaria
Municipal de Assistência Social, observada a composição paritária de seus membros, nos termos
do artigo 88, inciso II, da Lei nq 8.069/90.

Seção

II

Da Competência do Conselho Municipal

Art.

84. Compete ao Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I - formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades

paÍaa execução das ações, a captação e aplicaçâo de recursos;
e não governamentais no Município de Nossa
Senhora do Socorro, relativas à promoção, proteção e defesa dos Direitos da Criança e
do
Adolescente;
III - formular prioridades a serem incluídas no planejamento do município, em tudo que se refere
às condições de vida das crianças e dos adolescentes;
IV - estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização de tudo quanto se execute no município
que possa afetar as suas deliberações;
V - na ausência de qualquer membro da Corregedoria ou da comissão disciplinar do CMDCA,
o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, se reunirá em Assembléia
e
decidirá qualquer o tipo a registrar os programas a que se refere o artigo 3q, das entidades
govemamentais que operem no município, fazendo cumprir as noÍrnas prevlstas
nos termos dos
artigos 90, parâgrafo único, e dos artigos 91 e 267 do Estàtuto da Criançà e do Adolescente;
vI - proceder ao registro de entidades não-govemamentais de atendimento;
VII - definir a aplicação dos recursos do Fundo Municipal às entidades de atendimento à criança

Il - zelar pela execução das ações govemamentais

e adolescente;

Vm - dar posse aos membros do Conselho Tutelar, fiscalizar, conceder licença,

e vantagens aos

seus membros e declaÍaÍ Yaga a função por perda do mandato, nas hipóteses pievistas

IX

,".tu L"i;

regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar providêntiur qr"
lutgar cabíveis para
eleição e a posse dos membros do Conselho Tutelar;
X - proceder à inscrição de programas de proteção sócio-educativos de entidades govemamentais
e não-governamentais de atendimento;
XI - receber e encaminhar aos órgãos competentes, denúncias de todas as formas de negligência,
omissão, discriminação, violência, crueldade e opressão contra a criança e o adolescente,
acompanhando apuração dos resultados;
XII - manter peÍrnanente entendimento com os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o
Ministério Público, propondo, se necessário, alterações na legislação em vigor e nos critérios
de
atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente;

-
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Xm - na primeira

sessão anual, do conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
eleger seu Presidente;
XIV - Promover em parceria com o Município a capacitação dos membros dos Conselhos
Tutelares através dos cursos, seminários, com vistas ao aperfeiçoamento dos seus membros para
melhor cumprimento de suas funções.
XV - opinar sobre o orçamento municipal destinado à criança e adolescente, bem como ao
funcionamento dos Conselhos Tutelares, indicando as modificações necessárias à consecução da
política formulada;
XVI - elaborar seu Regimento lntemo;
XVII - realizar eleições para os membros do Conselho Tutelar, nos termos dessa Lei e do
Regimento lnterno.

Parágrafo único, A Prefeitura Municipal dará suporte administrativo e financeiro ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, utilizando-se, para tanto, de servidores,
espaço físico e recursos destinados para tal fim.

Seção

III

Dos Membros do Conselho

Art. 9s. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto de lZ

(doze) membros, com mandato de 02 (dois) anos, assegurada à participação popuiar paritâria
através das organizações civis e representativas, sendo:

I - 06 (seis) membros representando

o Município, indicados pelo Poder Executivo Municipal,

sendo:
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência social;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenàa;
e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte eLazer;
f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Trabalho.

II - 06 (seis) membros indicados pelas organizaçóes civis e representativas de participação
popular, sendo:
a) 04 (quatro) representantes de organizações da sociedade civil do município, que estejam em
efetivo funcionamento e devidamente inscritas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA;
b) 0l (um) representante da Pastoral da Criança;
c) 01 (um) representante de profissionais da âreade atendimento a Criança e ao Adolescente.

§ 14. Para cada Conselheiro haverá suplentes indicados na mesma forma, sendo
considerada de interesse público e não remunerada.

a função
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§ 2q. Os representantes de organizações da sociedade civil serão eleitos pelo voto das entidades
de defesa e atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, com sede no Município,
reunidas em Assembléia, convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, mediante edital fixado em lugares públicos, respeitando o pÍazo mínimo de 30 dias
de antecedência.

§ 3e. No caso de extinção de alguma das entidades previstas no inc. II, as vagas de conselheiros a
elas correspondentes, passarão a ser substituídas pelos suplentes respeitando a sequência do
Processo de Eleição.

§ 4n. Os

Conselheiros representantes da sociedade civil e respectivos suplentes exercerão
mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se apenas uma única reeleição.

5'.

Os membros indicados proveniente das Secretarias deverão possuir conhecimento na área
§
de atendimento à criança e ao adolescente.

Art.

10. A ausência injustificada por 3 (três) reuniões consecutivas, ou 6 (seis) intercaladas, no
decurso do mandato, implicará a exclusão automática do órgão ou da entidade eleita para o
Conselho Municipal, devendo, o Fórum eleger a nova entidade que a substituirá.

Art.

11. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente manterá uma secretaria
executiva destinada ao suporte administrativo-financeiro necessário ao seu funcionamento,
utilizando-se de instalações e funcionários cedidos pela prefeitura.

Art. 12. A

escolha da Presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
Adolescente será feita confoÍrne as determinações do seu Regimento lntemo.

CAPÍTI.JLO

e

do

III

DO FORUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÚ.13. O Fórum Municipal dos Direitos da Criança

e Adolescente será composto de entidades
não-governamentais que mantenham programas de atendimento à criança e ao adolescente e de
entidades que tenham por objetivo a defesa e proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente,
especificamente, ou ao cidadão de modo geral.

Art.l4.

O Fórum é o órgão consultivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e tem por função sugerir as políticas a serem adotadas por este conselho, assim
como, auxiliar na implementação das mesmas.

Art. 15.

Todas as entidades não-governamentais com atuação no município de Nossa Senhora

do Socorro, que estejam consonantes com o art. 13 para participare- ào Fórum Municipal,

credenciar-se-ão perante o GMDCA, na forma do art. 91 da Lei g.06g/90.

§ lq. São requisitos para as entidades se credenciarem:
I - estarem legalmente constituídas;
Rua Àntônio Valadão, s/n, Centro Administratlvo José do Prado Franõo
Centro - Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, Tel- : 2101 -7 804
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II - não possuírem fins lucrativos;
III - comprovarem o trabalho direto ou indireto com crianças e adolescentes;
IV - ser reconhecida a idoneidade das pessoas que compõem os seus quadros;
V- Atenderem os objetivos e requisitos dos programas que desenvolvem.

§ 2n ' Para efeitos desta Lei

considerar-se-á trabalho direto com crianças e adolescentes o
desenvolvimento de serviços ou programas específicos e trabalho indireto de promoção e defesa
da criança e do adolescente, a colaboração ou assessoria a entidades que exerçam a defesa do
cidadão.

§ 3q. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando do
requerimento de inscrição da entidade, verificar os requisitos dos art. 13 e art. 15 § 1e, bem como
homologar as mesmas.
§ 4q. Caso alguma entidade não tenha sua inscrição homologada pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, a mesma poderá solicitar reexame, quando da sua
constituição.

Art.

16. O Regimento Intemo deste órgão será elaborado pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.

CAPÍTI.]LO IV
DO FLINDO MLJNICIPAL DOS DIRETTOS DA CRrANÇA E DO ADOLESCENTE
SEÇÀO I
NATUREZA DO FI.JNDO

Art. 17. O Fundo tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos
destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente.
Parágrafo único. As ações de que trata o caput referem-se prioritariamente aos programas de
proteção especial à criança e ao adolescente em situação de risco social e pesioal,
cuja
necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas.

Art. lE. O Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Secretaria
Municipal de Assistência Social gerirâ e administrará o Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, conforme arl. Z0 desta Lei.

Art. 19. São receitas do Fundo:
I - a dotação consignada anualmente no orçamento do município

para assistência social voltada à
criança e ao adolescente;
II - transferência dos Govemos Federal e Estadual;
III - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;
IV - valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações civis ou de imposição
de penalidades previstas no art. 214 da Lei ne 8.069/90;
v - produto de arrecadação equivalente à lro do ICMS do Município;

Rua Antônio Val_adão, s/n, Centro Àdmlnistrativo José do Prado Franco
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VI - rendas eventuais, inclusive

as resultantes de depósitos e aplicações de capitais;
doações, auxílios, contribuições, transferências de entidades nacionais, internacionais,
govemamentais e não - govemamentais;
VIII - resultado de eventos de qualquer natureza promovido pelo CMDCA;
IX - outros recursos que lhe forem destinados.

VII -

AÍt.20.

Os recursos do Fundo serão administrados pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, segundo o Plano de Aplicação.

AÍt. 21. As receitas do Fundo serão depositadas em estabelecimentos oficiais de crédito, em
conta especificada sob a denominação de MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO/zuNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

ilrt.

22. As contas e recursos do fundo serão movimentados após aprovação do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante assinatura de seu Presidente e do
Secretário Municipal da Fazenda ou de servidor autorizado a movimentar contas do Município.

Art.23. O fundo ficarâ subordinado operacionalmente à Secretaria Municipal da Fazenda para a
execução de atividades de orçamento e contabilidade dos recursos do mesmo.
São atribuições da Secretaria

^rt.24.

Municipal da Fazenda:

I - coordenar a execução dos recursos do Fundo, de acordo com o Plano de Aplicação previsto
no art. 20, atravês de deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente;
II - preparar e apresentar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
demonstração mensal da receita e da despesa do Fundo;
III - emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamentos das despesas do fundo
solidariamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social ou solidariamente com o
Prefeito Municipal.
lV - tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações definidas em convênios e /ou
contratos, firmados pelo município e que digam respeito ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
V - manter em coordenação com setor de patrimônio do município, o controle dos bens
patrimoniais com caÍga ao Fundo;
VI - apresentar, anualmente o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

^rt.25.

Constituem ativos do Fundo:

- disponibilidade monetária em bancos oriunda das receitas especificas no artigo 19 desta Lei;
II - direitos que por ventura vier a constituir;
III - bens móveis e imóveis destinados à execução dos programas e projetos do plano de
I

aplicação.

Àrt. 26. A

contabilidade do Fundo Municipal tem por objetivo evidenciar sua situação
financeira e patrimonial.

ilrt.27. Nenhuma

despesa será realizada sem a necessária cobertura de recurso.
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será constituída de:

I

- financiamento total ou parcial dos programas de proteção especial, constantes do Plano de
Aplicação;
II - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, observado o art. 77
parâgrafo único.
Parágrafo único. A execução orçamentâria de receita processar-se-á nas fontes determinadas
nesta lei e será depositada através da receita bancária

CAÍTI.JLO V
DO CONSELHO TUTELAR
Seção I
Disposições Gerais

Àrt.29,

O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, nos termos desta Lei, bem
como da Lei nq 8.069/90 e vinculado administrativamente a Secretaria Municipal da Assistência
Social de cujo orçamento anual deverá constar os recursos necessários ao seu contínuo
funcionamento, inclusive remuneração e demais vantagens de seus membros.

Art. 30. A atribuição do Conselho Tutelar será determinada:
I. Pelo domicílio dos pais ou responsáveis;
II. Pelo Lugar onde encontra a criança ou adolescente.

§ lq. Nos casos de ato infracional praticado por criança ou adolescente, será competente o
Conselho Tutelar no lugar da ação ou da omissão, observadas as regras de conexão, continência
e prevenção.
§ 2s. O acompanhamento da execução das medidas de proteção poderá ser delegada ao Conselho
Tutelar da residência dos pais ou responsáveis, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar
a criança ou adolescente.

Aú. 31. A

área de atuação de cada conselho tutelar
territorialidade, assim distribuído:

I-

é definido com base no critério

da

Microrregião: Sede; Porto Grande, Aratu, Estiva, Lavandeira, Calumbi, Lazareto, Bita,
Tabocas, Sobrado, Santa Cecília, Nossa Senhora de Fátima, Parque São José, palmares, Nova
Esperança, Oiteiros, Taiçoca de Dentro e outros povoados que surgirem nessa região.
ll - 2! Microrregião: João Alves Filho, Fernando Collor, Conjunto Maria do Carmo, Taiçoca de
Fora, Areal da Mangabeira e adjacências.
III - 3a Microrregião: Jardim I, II, III, parque dos Faróis, Guajarâ, pai André, euissamã Santo
Inácio, São Benedito, Rosa de Maio e Povoado Cardoso.
f
1ê
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IY -

44 Microrregião: Marcos Freire
Horizonte e Adjacências.
§

14.

I, II e III,

Albano Franco, Piabeta, São Brá2, Novo

O número de Conselhos Tutelares poderá ser ampliado, conforme os critérios a seguir:

I - população do Município;
II - extensão territorial;

III - densidade demogrâfica;
fV - necessidade e problemas

da população infanto-juvenil.

§ 2s. A implantação de outros Conselhos Tutelares deverá ser definida após uma avaliação
criteriosa sobre a sua real necessidade a ser realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Seção

II

Das Atribuições e Funcionamento do Conselho Tutelar

ilrt. 32. As atribuições e as obrigações dos conselheiros tutelares serão as constantes na
Constituição Federal, na Lei Federal na 8.069/90 e nesta Lei.
Art. 33. O Conselho Tutelar funcionará

da forma seguinte:

I - Nos dias úteis, das 08:00 h às 18:00 h, permanecendo o conselheiro tutelar de sobreaviso no
período noturno, obedecendo sistema de rodízio a ser definido no Regimento Intemo;
II - Nos finais de semana e feriados, o cada Conselho Tutelar funcionará em regime de plantão,
observando-se escala pré-definida em Regimento Interno.

Art. 34. O Coordenador de cada

Conselho Tutelar será escolhido pelos seus pares dentro do
prazo de 30 dias a contar do início de cada legislatura, em reunião presidida pelo conselheiro
mais idoso, o qual, também, coordenará o conselho no decorrer daquele prazo.

Parágrafo Único. O Coordenador de cada Conselho perceberá um adicional de l\fto sob o
vencimento básico.

Art. 35. O conselheiro tutelar que prestar o primeiro atendimento à criança ou adolescente
acompanhará, preferencialmente, o caso até o seu encerrarnento definitivo.

Art. 36. No registro

de cada caso deverá constar, obrigatoriamente:

a) o nome e qualificação do noticiante, ressalvados os casos de denúncia anônima;
b) a narrativa do fato com todas as especificaçôes;
c) local e data;
d) assinatura do noticiante e do conselheiro tutelar;
e) síntese das providências e medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar.
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Art. 37. Todas

as demandas do conselho tutelar serão processadas em sigilo, somente podendo
dela ter conhecimento o CMDCA, as parte envolvidas, o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Seção

III

Da Função de Conselheiro Tutelar

Art. 38. Cada conselho tutelar será composto por 05 (cinco)

conselheiros, os quais exercerão
cargos de natureza comissionada eletiva para mandato de 04 (quatro) anos, peÍrnitida uma
recondução.

Art. 39. A função de conselheiro tutelar é de dedicação

exclusiva, sendo incompatível com
exercício de outra função pública ou privada, mesmo que haja disponibilidade de horário.
Seção

IV

Do Regime Jurídico, da Remuneração e Demais Vantagens

Aú. 40. A remuneração salarial

da função de conselheiro tutelar será correspondente ao valor de,
pelo menos, 02(dois) salários mínimos e precedidos do devido recolhimento previdenciário.

§ ls. O Conselheiro Tutelar que for servidor, ocupante de cargo ou emprego público em entidade
da administração indireta municipal, estadual ou federal, poderá optar pelo recebimento dos
vencimentos dos respectivos cargos ou empregos públicos.

§ 2e. A opção de que trata o parâgrafo anterior não trará prejuízo de contagem de tempo de
serviço para fins previstos em Lei.
Àrt.41. Aos Conselheiros Tutelares serão concedidas
I - Gratificação Natalina;
II - Férias;

III - Licença

as seguintes vantagens:

Remunerada;

IV - Diárias.
Subseção I
Da Gratificação Natalina

Art. 42. A gratificação natalina corespondente a l/12 (um doze avos) da remuneração a que o
Conselheiro fizer jus no mês de dezembro, para cada mês de exercício da função no respeôtivo
ano.

§ l'q. A gratificação natalina obedecerá o

calendário de pagamento de 134 (décimo terceiro
salário) estabelecido pelo Poder Executivo Municipal.

§ 2s. O conselheiro que se desvincular do Conselho Tutelar, assim como o suplente convocado
perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a
remuneração do mês de afastamento.
Rua Antônio Valadão,
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§ 3s. A gratificação

natalina nao sera considerada paÍa cálculo de qualquer outra vantagem

pecuniária.
Subseção II
Das Férias

Art. 43. O membro titular do Conselho Tutelar gozarâ por ano, obrigatoriamente, 30 (trinta) dias
consecutivos de descanso, observada a escala previamente organizada.

§

1q. Somente após

os 12 (doze) primeiros meses de exercício da função, o conselheiro tutelar,

adquirirá o direito ao descanso.

§ 2'. E garantida a percepção de sua remuneração proporcionalmente calculada, segundo as
faltas injustificadas que teve no período.
§ 3q. Será pago ao Conselheiro Tutelar, por ocasião dos descansos, um adicional correspondente
a 1/3(um terço) da remuneração do período.
§ 4s. O direito previsto no caput deste artigo se estende ao suplente que tiver exercido os deveres
do titular pelo prazo, consecutivo ou altemado de 12 (doze) meses.
§ 5q. As férias não poderão ser concedidas a mais de um membro do mesmo Conselho Tutelar no
mesmo período.

Subseção III
Das Licenças

44. Será também concedida licença remunerada ao conselheiro tutelar nas seguintes

^rt.
condições:

I - Para concorrer a cargo eletivo;
II - Em razão de maternidade;

III - Em razão de paternidade;
lV - Para tratamento de saúde;
V - por motivo de doença de pessoa da família;
VI - Por acidente de serviço.
Parágrafo Único. É vedado o exercício de qualquer atividade remunerada durante o período de
licença, sob pena de cassação da mesma e destituição da função.

Art. 45. O conselheiro

afastar-se-á, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua
escolha em convenção partidária, como candidato a cargo efetivo, até o 15o (décimo quinto) dia
seguinte.

Art.46. A Conselheira Tutelar

gestante terá direito a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de
afastamento remunerado, a partir do oitavo mês de gestação.
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§ 14. Ocorrendo nascimento prematuro, a licença terá início no dia do parto.
2q. No caso de natimorto, a conselheira tutelar será submetida a exame médico quando
completados 30 (trinta) dias do fato e, se considerada apta, retornarâ ao exercício da função.

§

§ 3s. A Conselheira Tutelar que adota ou obtiver guarda judicial de criança com até quinze dias
de idade terá o afastamento remunerado de 120 dias (cento e vinte) dias.

AÍt. 47. A licença paternidade será concedida ao conselheiro tutelar pelo nascimento do filho,
pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do nascimento.
Art. 48. No caso do inciso IV o afastamento será prescrito preferencialmente por médico da rede
de saúde- pública Municipal, ou na falta deste profissional, por outro médico integrante do
Sistema Único de Saúde, devendo a comunicação ào CMDCA ser instruída com o atestado.

Parágrafo Único. A licença tratada no caput será por período determinado e sem prejuízo da
remuneração a que fizer jus.

§fi.

49. Poderá ser concedida afastamento ao conselheiro por motivo de doença de ascendente,

descendente, cônjuge ou companheiro, padrasto e madrasta, mediante comprovação de sua
necessidade por junta médica da rede de saúde pública (SUS).

§ 1" O afastamento

somente será concedido se a assistência direta do conselheiro for
imprescindível e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do mandato, o que
deverá ser apurada através do CMDCA.
§ 2a A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo, até trinta dias podendo ser
prorrogada por igual período mediante parecer de junta médica, e excedendo estes prazos, sem
remuneração.

§ 3s A licença prevista neste artigo somente será concedida se não houver prejuízo para o bom
andamento das atribuições do Conselho Tutelar respectivo.
Subseção III
Das Diárias

Art. 50.

Os Conselheiros Tutelares que se deslocarem do Município em razáo do serviço, dentro
ou fora do estado, por mais de 06 (seis) horas contínuas, conceder-se-á diária para atendimento
de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sem prejuízo do fomecimento
de passagens ou do pagamento de indenização de transporte, nos termos desta Lei.

§le. Não serão concedidas diárias quando o deslocamento se der dentro da âreametropolitana da
grande Aracaju, integrada pelos municípios de Aracaju, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.
§ 2q. Os valores e procedimentos para a concessão das diárias serão definidos mediante decreto.
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§3e. Para a percepção das diárias será necessária a realizaçào de uma requisição prévia
endereçada ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente onde indicarâ o nome do
Conselheiro, a localidade para onde se dará o deslocamento, o serviço a ser executado, a data e o
horário previstos para o afastamento, a duração provável da permanência na outra localidade e a
quantidade de diárias a serem concedidas.
§ 4q. Em caso de necessidade urgente de deslocamento, o conselheiro tutelar diligenciarâ para a
efetivação do atendimento prioritário à criança e o adolescente, e no dia útil seguinte farâ o
requerimento da diâria ao CMDCA, fazendo a juntada dos documentos comprobatórios da
viagem.

§ 5. Nos casos previstos no parágrafo anterior, o valor da diária será pago no prazo máximo de
até 03 (três) dias úteis a contar do requerimento.

Art. 51. O Conselheiro Tutelar que, emrazão do serviço, receber diárias e por qualquer motivo
não se afastar do Município ou retornar em pÍazo menor do que o previsto, deverá restituir as
diárias recebidas em excesso no prazo máximo de O5(cinco) dias a contar da data do retomo.

Seção

V

Impedimentos e Vedações

Art.52. É vedado aos conselheiros:

I - receber,

a qualquer

título, honorários;
II - divulgar, por qualquer meio, notícia a respeito de fato que possa identificar a criança, o
adolescente ou sua família.

Art. 53. São impedidos de servir no mesmo Conselho cônjuges ou companheiros e parentes
linha reta ou colateral até o 3e grau.

na

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à
autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na juitiça da infáncia
e da juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital local,

Seção

VI

Da Convocação dos Suplentes

Art. 54. O Conselho Tutelar de cada microrregião funcionará com
Art. 55. Convocar-se-ão

os 05 (cinco) membros.

os suplentes de Conselheiros Tutelares nos seguintes casos:

I - Durante as férias do titular;
II - Quando as licenças a que fazem jus os titulares excederem 20 (vinte) dias;

III - Na hipótese de afastamento não remunerado previsto na Lei;
IV - No caso de renúncia ou perda da função do cargo de Conselheiro Titular.
Rua Àntônio Val-adão, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco
Centro - Nossa Senhora do Socorro, Serglpe, Tel : 21 07 -7 804
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§ ls. O suplente de Conselheiro Tutelar perceberá a remuneração e os direitos decorrentes do
exercício do cargo, quando substituir o titular do Conselho, nas hipóteses previstas nos incisos
deste artigo.
2e. A convocaçào do suplente obedecerá estritamente à ordem resultante da eleição para o
Conselho Tutelar respectivo.

§

Seção

VII

Da escolha dos conselheiros tutelares

Art. 5ó. O processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar será realizado sob
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalização
do Ministério Público, conforme os termos do art. 739 da Lei na. 8069/90.

Art. 57. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente indicará Comissão
Eleitoral responsável pela organização do pleito, bem como toda a condução do processo
eleitoral.

Parágrafo único. Para compor a Comissão Eleitoral o CMDCA poderá indicar cidadãos

e

representantes de entidades de ilibada conduta e reconhecida idoneidade moral.

Art. 58. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedirá Resolução
estabelecendo o número de Conselhos Tutelares e respectiva ârea de abrangência; a data do
registro de candidaturas; os documentos necessários à inscrição, o período de duração da
campanha eleitoral e demais noÍrnas e regras pertinentes a todo o processo eleitoral.

§ 1o. O pÍazo para registro de candidaturas durarâ, no
de ampla divulgação.

mínimo,05 (cinco) dias e será precedida

§ 2o. A campanha eleitoral estender-se-á por período não inferio r a 20 (vinte) dias úteis.

§ 3s. A deflagração do processo eleitoral se dará mediante edital publicado na imprensa local e
afixado, obrigatoriamente, no CMDCA com antecedência mínima de 03 (três) meses anteriores
ao pleito, informando a data, horário, local da eleição e a regulamentação do processo eleitoral.

Art. 59. Considerar-se-ão eleitos os 05 (cinco) candidatos de cada microrregião que obtiverem
maior votação, sendo os demais, pela ordem de classificação, considerados suplentes.
§ 1". Os suplentes substituirão os titulares observada a ordem de classificação e a microrregião a
qual concorreu no Pleito.

Art. 60. Todo processo eleitoral

de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares no Município
de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, reger-se-á pelas disposições contidas na Lei
8.069/90, nesta Lei e em Resolução expedida pelo CMDCA.
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Seção

VIII

Do Processo Eleitoral
Subseção I
Das Instâncias Eleitorais

Art. ó1. Constituem instâncias eleitorais:
I - o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
II - a Comissão Eleitoral;

e do Adolescente

(CMDCA);

III - as Juntas Eleitorais.
Àrt.62. Compete

ao CMDCA:

I - formar a Comissão Eleitoral;
II - aprovar a composição das Juntas Eleitorais, proposta pela Comissão Eleitoral;
III - publicar a composição das Juntas Eleitorais;
IV - expedir as resoluções acerca do processo eleitoral;
V - julgar em ultima e/ou única instância:
a) os recursos interpostos contra as decisões da Comissão Eleitoral;
b) as impugnaçôes apresentadas contra a indicação de membros das Juntas Eleitorais;
c) as impugnações ao resultado geral das eleições, nos termos da desta Lei;
vI - publicar o resultado geral do pleito, bem como proclamar os eleitos.

Art. ó3. Compete à Comissão Eleitoral:
I - dirigir o processo eleitoral;
II - adotar todas as providências necessárias para arealização do pleito;
III - indicar ao CMDCA a composição das Juntas Eleitorais;
IV - publicar a lista dos mesários e dos apuradores de votos;
V - receber e processar as impugnações apresentadas contra mesários e apuradores;
VI - analisar e homologar o registro das candidaturas;
VII - receber denúncias contra candidatos, nos casos previstos nesta Lei, bem como adotar

os

procedimentos necessários para apurá-los;
Vm - processar e julgar em primeiro grau:
a) as impugnações e cassações de candidaturas;
b) os recursos interpostos contra as decisões das Juntas Eleitorais;
c) as impugnações apresentadas contra mesários e apuradores;
X - publicar o resultado do pleito, abrindo pÍazo para recurso, nos termos desta lei.

Art.64. Compete às Juntas Eleitorais:

I - responsabilizar-se pelo bom

andamento da votação na microrregião pela qual é responsável,
bem como resolver os eventuais incidentes que venham ocoÍTer na âreade sua competência;
II - resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de apuração de
votos;
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III - expedir os boletins de apuração relativos às urnas localizadas na circunscrição relativa à sua
microrregião.
Parágrafo único. A cada microrregião do Município em que houver atuação de Conselho
Tutelar corresponderá uma Junta Eleitoral, cuja composição será definida pela Comissão
.

Eleitoral.
Subseção II
Do Registro das Candidaturas

Art. 65.

Somente poderão concorrer ao pleito de escolha os que preencherem os seguintes

requisitos:

I - idade superior a 21 anos;
II - residir no município de Nossa Senhora do Socorro;

III - Ter concluído curso médio;
IV - não possuir antecedentes criminais;
V - ser eleitor do município de Nossa Senhora do Socorro

há mais de dois anos e estar em pleno
gozo dos direitos políticos;
VI - reconhecida idoneidade moral;
VII - ser aprovado em prova de conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Português, Informática e teste psicotécnico, para avaliação da capacidade em lidar
com conflitos sócio-familiares atinentes a função, elaborado pelo CMDCA ou empresa
contratada pelo mesmo;
VIII - estar em pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício de Conselheiro Tutelar;
IX - não ter sido penalizado com a destituição da função de Conselheiro Tutelar, nos termos
desta Lei, nos 05 (cinco) anos antecedentes à eleição;
X - residir, no mínimo a 2 (dois) anos, ou exercer atividade comprovada na microrregião pela
qual o candidato pretende concorrer à Conselheiro Tutelar.

Parágrafo Único. O exercício de Atividade de que trata o inciso X deve ser comprovado
mediante o efetivo trabalho com crianças e adolescentes ou em defesa do cidadão por, no
mínimo, 02 (dois) anos, atestado pelo Ministério Público, pelo Juizado da Infância e Juventude
ou por 03 (três) entidades cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal
dos Direitos da Cidadania contra as Discriminações e a Violência, Conselho Municipal de
Educação, Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher.

Art. 6ó. Os atuais conselheiros tutelares que se candidatarem novamente se submeterão

as

mesmas exigências descritas no artigo anterior, inclusive, à prova de habilitação e ao processo de
escolha pelo voto universal.

Àrt. 67. O candidato que for membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e desejar concolrer a função de Conselheiro Tutelar, deverá pedir seu afastamento
no ato da inscrição para conselheiro.
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Art. 68. O pedido de inscrição deverá ser formulado pelo candidato em requerimento assinado e
protocolado junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
devidamente instruído com todos os documentos necessários a comprovação dos requisitos
estabelecidos em edital.

Art. 69. Cada

candidato poderá registrar, além do nome, um cognome e terá um número
oportunamente sorteado pela Comissão Eleitoral.

Art. 70. Se servidor público efetivo municipal ou empregado permanente for eleito para o
Conselho Tutelar, fica-lhe garantido:

I - o retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findar
II - a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais.

seu mandato;

A.rt.71. As candidaturas serão registradas individualmente, sendo que cada conselheiro poderá
concorrer apenas para uma Microrregião do Conselho Tutelar.
Parágrafo único. Será vedada outra forma de candidatura que não a individual.

ilrt.72. A Comissão Eleitoral

indeferirá o registro de candidatura que deixar de preencher os
requisitos constantes nesta Lei, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente.

AÍt.73.Indeferido o registro, o candidato

será notificado para, querendo, no prazo de 03 (três)

dias úteis, apresentar recurso.

ilrt.74- Após o deferimento do registro das candidaturas a Comissão Eleitoralfarâpublicar a
lista dos candidatos por microrregião.
Parágrafo único. Os pedidos de impugnação de candidaturas deverão ser apresentados no prazo
de 03 (três) dias úteis, a contar da data da publicação referida no "caput".

Art. 75. Constitui caso de impugnação o
expostos nesta seção

Art. 76. As

não preenchimento de quaisquer dos requisitos

impugnações podem ser apresentadas
fundamentadas e com a devida comprovação.

por qualquer cidadão, desde que

&rt. 77. Aos candidatos impugnados dar-se-á o direito de defesa que deverá ser apresentado em

03 (três) dias úteis, a contar da notificação.

Art. 78. A Comissão Eleitoral

avaliarâ a impugnação e notificará o impugnante e o candidato da

sua decisão.

Parágrafo único - Da decisão da Comissão Eleitoral caberârecurso ao CMDCA, que deverá ser
apresentado em 03 (três) dias, contados da notificação da decisão.

Art.79. o CMDCA

deverá manifestar-se em 05 (cinco) dias úteis.
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Subseção III
Dos Votantes

Art. 80. Os conselheiros tutelares

serão escolhidos mediante o voto direto, secreto e facultativo
de todos os eleitores deste Município.

Parágrafo Único. A relação de eleitores será organi zada por microrregião, considerando-se para
este fim, o bairro que consta no cadastro eleitoral de cada cidadão.

Art. 81. Os eleitores votarão mediante

apresentação do

título eleitoral ou documento oficial de

identificação com foto.

Art. 82. Cada eleitor terá direito de votar em apenas 01 (um)

candidato pertencente a sua

microrregião.

Parágrafo único. Será considerado nulo

o voto que indicar

candidatos de microrregiões

diferentes da do eleitor.
Subseçâo IV
Das Comissões, Juntas e Mesários Eleitorais

Art. 83. A Comissão Eleitoral

é o órgão eleitoral responsável pelo desenvolvimento do pleito no

Município, cabendo as Juntas Eleitorais o exercício do trabalho na microrregião parã a qual

foram designadas.

Art. 84. A Comissão Eleitoral

será composta por:

a) Secretário(a) executivo(a) do CMDCA;

b) Um representante do
Assistência Social;
c) um representante
Adolescente.

poder Executivo Municipal lotado

de alguma entidade não governamental

Secretaria Municipal de
que trabalhe

com Criança

e

Parágrafo único. O(a) presidente da comissão será, necessariamente, o(a) secretário(a)

executivo(a) do CMDCA.

Art. 85. A

Comissão Eleitoral afixarâ em local público, um dos quais, obrigatoriamente, o
CMDCA, bem como publicará em jomal de grande circulação neste município, edital contendo a
nominata dos mesários e escrutinadores que trabalharão no pleito.
14. A lista de mesários e escrutinadores será composta, preferencialmente, por servidores
públicos municipais.

§

§ 2q. Para o atendimento no disposto no "caput" deste artigo, o Município fornecerá listagem dos
funcionários municipais.
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3n. Na impossibilidade de completar o quadro de mesários e escrutinadores conforme o
previsto no "caput" deste artigo, o CMDCA e a Comissão Eleitoral ficam autorizados a convocar
outros cidadãos para atuarem como mesários e escrutinadores nas juntas eleitorais;

§

Art. 86. Não podem

atuar como mesários ou escrutinadores:

I - os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau;
II - o cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;
il - as pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos candidatos
concorrentes ao pleito.

Art. 87. A

Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação, através de edital, a nominata
dos mesários e escrutinadores e as respectivas juntas eleitorais que irão trabalhar no dia da
realização do pleito.

Parágrafo único. Os candidatos ou qualquer cidadão poderão impugnar a indicação de mesário
ou escrutinador, fundamentadamente, no pÍazo de 03 (três) dias úteis, após a publicação do
edital.

Art. 88. A

Comissão Eleitoral processarâ,

composição das juntas eleitorais.

e decidirá as impugnações

correspondentes a

§ 1o. O candidato impugnado e o cidadão interessado serão notificados da decisão da Comissão
Eleitoral.
§ 2o. Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao CMDCA,
eue deverá ser apresentado
em 03 (três) dias úteis, a contar da notificação.

Art. 89. Nas mesas receptoras

de votos será permitida a fiscal izaçào da votação, a formulação de
protestos, impugnações, inclusive quanto à identidade do eleitor, devendo tuào ser
registraào em
ata.

Subseção V
Da Propaganda Eleitoral

Art. 90. A propaganda dos candidatos

somente será permitida após o registro das candidaturas.

Art. 91. Toda propaganda eleitoral serârealizada

sob a responsabilidade dos candidatos.

Art. 92- Não será permitida

propaganda que implique em grave perturbação
aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propagandà enganosa.

à

ordem,

§ lq. Considera-se grave perturbação à ordem propaganda que fira

as posturas municipais, que
perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbana.

§. 2n. O aliciamento de eleitores por meios insidiosos consiste no oferecimento ou na promessa
de dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natuÍeza, mediante o apoio para

candidaturas.
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§ 3q. Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não são
das atribuições do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na população que sabidamente
não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra prática que
induza dolosamente o eleitor a eÍTo, auferindo, com isso, vantagem à determinada candid atura.

Art. 93.

Compete à Comissão Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias referentes à
propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o
recolhimento do material e a cassação de candidaturas.

Àrt. 94. Qualquer cidadão, fundamentadamente, poderá dirigir denúncia à Comissão Eleitoral

sobre a existência de propaganda irregular.

AÚ. 95. Recebida a denúncia a Comissão Eleitoral determinará que o candidato envolvido
apresente defesa no prazo de 03 (três) din5 61";..

AÚ. 96. Para instruir

sua decisão a Comissão Eleitoral poderá ouvir testemunhas, determinar a
produção de provas, bem como efetuar diligências

Àrt. 97. O candidato envolvido
Eleitoral.

e o denunciante deverão ser notificados da decisão da Comissão

Art' 98' Da decisão da Comissão

Eleitoral caberá recurso ao CMDCA, que deverá ser

apresentado em 03 (três) dias úteis, a contar da notificação.

Subseção VI
Da Realização do pleito

Art' 99' o processo paÍa a escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá
em data unificada
em todo o território nacional a cadaO4 (quatro) anos,
no primeiro domingo do mês de outubro do
ano subsequente ao da eleição presidencial, conforme diretrizes
da Lei ne 12.69612012.
Parágrafo Unico.

A

posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no

subsequente ao processo de escolha.

Art'

dia 10 de janeiro do

ano

100' Em cada mesa receptora haverá uma relação dos votantes
na seção e uma outra que
fácil consurta peros ereitores.

será afixada em local de

Art'

101'

o

eleitor, após ser identificado pelos membros, assinará a lista
de votante e exercerá o

seu direito a voto.

§ lq' Não terá direito a voto o cidadão cujo nome não constar da lista de votantes;
§ 2a' urnas oficiais fomecidas pelo TRE poderão ser utilizadas durante
o processo de votação.
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Art. 102. É terminantemente proibido no recinto da votação e até à distância de 100 (cem)
metros dele, qualquer tipo de propaganda eleitoral e aliciamento dos votantes.

Art.

103. As áreas de votação e apuração contarão com a presença de fiscais, previamente
inscritos pela Comissão Eleitoral, os quais portarão identificações.

Parágrafo Único. Até 04 (quatro) dias antes da eleição, cada candidato poderá credenciar 02
(dois) fiscais por mesa de votação, que se revezarão nos trabalhos de fiscalização, podendo,
inclusive, exigir que seja registrado em ata as irregularidades e impugnações de votos
verificadas.

Art. 104. A eleição do Conselho Tutelar ocorrerá no prazo máximo de 9O(noventa) dias a contar
da publicação do edital.

105. A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá aos limites impostos pela
legislação municipal e garantirá a utilização por todos os candidatos em igualdade de condições.

Art.

Subseção VII
Da Apuração dos Votos e Recursos
106. Até 04 (quatro) dias antes da eleição, cada candidato poderá credenciar 01 (um) fiscal
paÍa atuar na apuração dos votos.

Art.

Parágrafo único. O fiscal indicado representará o candidato em toda apuração, sendo vedada
presença de pessoa não credenciada, inclusive candidatos, no recinto destinado a apuração.

a

107. Antes do início da contagem dos votos a Junta Eleitoral resolverá as impugnações
constantes em atas, apresentadasjunto à mesa receptora dos votos.

Art.
Art.

108. Compete a Junta Eleitoral decidir sobre:

I - as impugnações aos votos apresentadas pelos fiscais;
II - as impugnações de urnas apresentadas pelos fiscais, quando da sua abertura.
§ 1o. As impugnações a votos e de urnas deverão ser apresentadas pelos fiscais no momento em
que estiverem sendo apurados, sob pena de preclusão ao direito de impugnar.
§ 2o. Das decisões da Junta Eleitoral caberá recurso imediato à Comissão Eleitoral, sob pena de
preclusão.

§ 3". Os recursos, juntamente com os votos impugnados, serão deixados em separado, devendo
constar no boletim de apuração a ocorrência.

Art.

109. Cabe impugnação de uma somente na hipótese de indício de sua violação.

110. A Junta Eleitoral expedirá boletim correspondente a cada urna apurada em sua
microrregião, contendo o número de votantes, as seções eleitorais correspondentes, o local
Rua Antônio Valadão, s/n, Centro Adminlstrativo José do Prado Franco
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que funcionou a mesa receptora de votos, os candidatos que receberam votos, bem como o
número de votos brancos, nulos e válidos.

Parágrafo único. O boletim de apuração será afixado em local que possa ser consultado pelo
público em geral.

Art.

111. Encerrada a apuração na sua microrregião, as Juntas Eleitorais entregarão o resultado e
o material respectivo à Comissão Eleitoral.

Parágrafo único. Após as urnas serem apuradas e devidamente lacradas não poderão, em
hipótese alguma, serem novamente abertas.

furt. ll2. As urnas que tiverem votos impugnados deverão ser devidamente apuradas e, ao final,
lacradas, sendo que os votos impugnados deverão ser remetidos em separado à Comissão
Eleitoral.

§

1o. Na ata e no boletim de apuração deverá constar
indicação que eles estão em separado.

o número de votos impugnados e

a

§ 2o. A ata de apuração deve ficar anexa à uma apurada.

§ 3o. Juntamente com o voto em separado devem ser remetidas à Comissão Eleitoral as razões
dos recursos e a cópia da ata de apuração, com o indicativo da urna a que pertence o voto
impugnado.

Art'

113.

de umas.

A Comissão Eleitoral decidirá os recursos referentes à validade de votos e à violação

Parágrafo unico. Das decisões da junta cabe recurso ao cMDCA no pÍazo de 03 (três) dias
úteis, a contar da publicação da decisão.

&rt. 114. A Comissão Eleitoral, computado os dados constantes dos boletins de apuração,
publicará edital dando coúecimento do resultado do pleito.
Art.

115. Do resultado.final da apuração dos votos cabe recurso ao CMDCA, o qual
deverá ser
apresentado em 03 (três) dias úteis, a contar da sua publicação oficial.

§ 1". O recurso deverá ser protocolado por escrito e devidamente fundamentado.

§ 2"' O CMDCA decidirá os recursos apresentados em única e última instância, em reunião
convocada exclusivamente para esse fim.

Art'

116. Os recursos deverão constar o nome do autor, o nome das pessoas
envolvidas, o local e
hora do fato, bem como as razões do recurso.

AÍt'

117. Na hipótese de empate entre candidatos, será declarado eleito o candidato
mais idoso.
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Subseçâo IX
Da Posse

Art.

120. Os membros escolhidos, titulares e suplentes, serão diplomados pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com registro em ata e será oficiado ao
Prefeito Municipal para que sejam nomeados com respectiva publicação em imprensa oficial e
após, empossados.

§ lo Ao iniciar o exercício do mandato o Conselheiro Tutelar deverá assinar termo de posse em
livro próprio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que fará publicar
em imprensa oficial até o décimo dia útil após a posse.
§ 2" Antes do ato da posse e ao se desligar do Conselho Tutelar deverá declarar seus bens ao
CMDCA.

Seção

IX

Do Regime Disciplinar
Subseção I
Dos Deveres e Proibições

Àrt.121.

São deveres do membro do Conselho Tutelar:

I - exercer com zelo e dedicação as suas atribuições, conforme a Lei na 8.069/90;
II - observar as norrnas legais e regulamentares;
III - atender com presteza ao público, prestando as informações requeridas, ressalvadas

protegidas por sigilo;
rY - zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público;
v - manter conduta compatível com a naturezada função que desempenha;
VI - guardar sigilo sobre assuntos de que tomar conhecimento no exercício de suas funções;
VII - ser assíduo e pontual;
VIII - tratar com urbanidade as pessoas.

Àrt.122. Ao conselheiro tutelar

as

é proibido:

I - ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante

os expedientes, salvo quando em diligências
ou por necessidade do serviço;
II - recusar fé a documento público;
III - opor resistência injustificada ao andamento do serviço;
IV - delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da atribuição que
seja de sua responsabilidade;
V - valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem;
VI - receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;
VII - proceder de forma desidiosa;
VIII - exercer quaisquer atividades que sejam
com o exercício da função e
horário de trabalho;
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Discplinar
Do Regime
tutelar responde

e da

civil'

função
Perda da

penar

pelo exercício

e adrninistrativamente

#;":r3i;:.r:"ffi11:io
^rt.|24.SãopenalidadesdisciplinaresaplicáveisaosmembrosdoConselhoTutelar:
l - advertência;
da função;
do exercício
--a"tri,uição da função;

il;;;;são
iu

e a gravidade da infração
consideradas a natureza
serão
penalidades'
no
Art. 125. Na aplicação das. provierem para a sociedade ou serviço público, os antecedentes
dera
cometida, os danos que
e as atenuantes'
agravantes
às
exercício da função,

nos cÍlsos de violação de proibição constante
Art.126.A advertência será aplicada por escrito,
nos incisos I, IL VII, IX, XL XII e XIII do art. 122 e de inobservância de dever funcional
prevista em Lei, regulamento ou noÍrna interna do Conselho Tutelar que nâo justifique
imposição de penalidade mais grave.

Art'

127'

A

suspensâo será aplicada nos cÍrsos de reirrcidência
das faltas punidas
com
período em
a receber os

q;;;,;;ão.no

3ÍffH:',J;H:fl-*ffi;:.;nffi*rese'
AÉ.

129.

o

conselheiro tutelar será destituído
da função nos seguintes
cÍrsos:
I - prática de crime contra a administração
púbrica ou contra
II - deixar de prestar u
,"*ifo.
1T3rçu e o adolescente;
ou quarquer outra atividade
l.-"1lu.d:
atribuída
arternlaas,

i,i1?ü*,::l:A;YriÍ,Geis)
iti;J:'H;'fllf,:tificar " oi'r"ctl
r

aàntrã; ó;'ã,,)

"ilil;i,;,1ri,1ii;m:iJ;:i]

sessões deriberarivas
consecurivas ou 06 (seis)
arremadas, no

v - êtn caso comDrovado
de indoneidade moral;

-tJ:Xj['"-#
ü--r

serviço,

'arvo

erLgiuma

defesa própria ou de
ourrem;
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Quando, após a aplicação da suspensão não remunerada, o Conselho Tutelar voltar a
cometer falta punida com alguma das penalidades dispostas no art. 124, inc. I e II desta Lei, no
período de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. O controle da frequência e das atividades dos conselheiros tutelares ficara

a

cargo do Coordenador ou Presidente do Órgão, que delas manterá um registro próprio e prestará
contas, sempre que solicitado, ao CMDCA, Ministério Público ou qualquer interessado.

Àrt. 129. A destituição do conselheiro tutelar o incompatibilizarâ para o exercício do cargo

de

conselheiro tutelar municipal pelo prazo de 08 (oito) anos.

Art.

130. O ato de imposição da penalidade do processo administrativo disciplinar mencionará

sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.

Aú.

131. O Processo Administrativo Disciplinar será iniciado
requerimento de qualquer do povo.

de ofício ou através

de

tiver ciência de irregularidades no Conselho Tutelar poderá denunciálas ao CMDCA, que deverá tomar as providências necessárias para sua imediata apuração.
§1q. Qualquer cidadão que

§2e. Comunicado da ocorrência, o presidente do CMDCA determinarâ, atravês de portaria, a
instauração do Processo Administrativo Disciplinar para sua apuração, podendo determinar, de
acordo com a gravidade do caso, o afastamento cautelar do acusado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, com a imediata conuocaçáo de seu suplente.
§3s. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
a) instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;
b) inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório.

AÍt.132. O processo administrativo deverá ser concluído no pÍazo máximo de 30 (trinta) dias de
sua instauração, prorrogáveis por mais 30 (trinta), devendo seguir subsidiariamente os trâmites
previstos na legislação municipal relativa aos servidores públicos municipais, assegurado o
Principio do Contraditório e de Ampla Defesa ao acusado, e será conduzidapor uma comissão
disciplinar composta de:
a) dois membros do CMDCA, sendo um representante do governo e outro da sociedade civil

organizada;
b) um membro do Conselho Tutelar;
c) um membro de entidade não governamental, devidamente registrada no CMDCA, que não
faça parte de sua composição atual.
d) um representante do poder executivo designado pelo prefeito Municipal.

§ le. Os representantes do CMDCA e do Conselho Tutelar serão escolhidos pela plenária dos
respectivos Órgãos, e o representante das entidades não governamentais será escolhido em
assembleia própria, a ser convocada pelo CMDCA para tal finalidade.
§ 2s. E impedido de atuar no processo administrativo quem:
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I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II - tenha participado ou venha a participar como perito,

testemunha ou representante, ou se tais

situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou

companheiro.
IV - o conselheiro tutelar integrante do mesmo conselho do qual o investigado ou processando
seja membro.

§ 3q. Cabe ao CMDCA proporcionar os meios necessários para o adequado funcionamento da
comissão disciplinar.
§ 44. O acusado será pessoalmente citado para apresentar defesa escrita e arrolar testemunhas,
em número não superior a 05 (cinco);

§ 54. Concluídos o relatório pela comissão disciplinar, os autos serâo enviados imediatamente ao
CMDCA, a quem caberâ apreciar e decidir sobre a imposição das penalidades cabíveis.

Art.

133. O julgamento do membro do conselho tutelar pela plenária do CMDCA será realizado
em sessão extraordinária, a ser instaurada em não menos que 05 (cinco) e não mais que 10 (dez)
dias úteis contados do término do PAD, com notificação pessoal do acusado.

§

14. Serão fornecidas a todos os membros

do CMDCA cópias da acusação e da defesa, ficando

os autos disponíveis para consulta;

§ 2a. Por ocasião da sessão deliberativa será facultado ao acusado, por si ou por intermédio de
procurador constituído, apresentar oralmente sua defesa, pelo prazo de 30 (trinta) minutos,
prorrogáveis por mais 10 (dez);
§ 3q. Ficam impedidos de participar do julgamento os membros do CMDCA que integraram a
comissão disciplinar, sendo, no ato, substituídos por seus suplentes regulamentares;
§ 4s. A condução da sessão de julgamento e a forma da tomada dos votos obedecerão ao disposto
no regimento intemo do CMDCA;

§ 5q. Quando a violação co metida pelo conselheiro tutelar constituir ilícito penal caberá

CMDCA encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público para

as

ao

providênciaslegais cabíveis.

Art.

134. Da decisão caberá, recurso em 03 (três) dias úteis ao próprio CMDCA, a contar da
intimação pessoal do indiciado ou do seu procurador.

Art.

135. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art.

136. Revogam-se as Leis 590/03;684/06 e 694/07.
Nossa Senhori

;ocorro, em

março

2015.

---"-CARVALHO
FÁBIo rmNru(ur §.INTAN DE
Prefeito
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