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LEI NQ 489/93 	 EM 27 DE AGOSTO DE 1993. 

DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI MUNICIPAL 

233/91 9  COM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Altamira(PA), em Exercício 

'aço saber que a Câmara Municipal APROVA e eu SANCIONO a seguinte 

iLei: 

Art. jQ - A Lei Municipal nQ 233/91, de 25/05/91, pas 

sã a vigorar com a seguinte redação: 

TITULO 1 

DAS DISPOSIÇES GERAIS 

Art. l - Esta Lei dispe sobre a Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e dá normas gerais para sua 

adequada aplicação. 

Art. 2 - O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO - 

LESCTE NO MUNICIPIO DE ALTAIvflRA ( PA ) SERÁ FEITO ATRAVÉS DE 

POLfTICAS BÁSICAS QUE ASSEGUREM, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, A EFETI-

VAÇÃO DOS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAIDE, À ALI1VLENTAÇZO, À 

EDUCAÇO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROPISSIONALIZAÇXO, À CULTURA, À 

DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 

(CTVITTNTT RT A. 
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Art. 32 - Aos que dela necessitarem, será prestada assis-

tncia em carter supletivo. 

Parágrafo único - vedada a criação de programas em ca-

rter compensat6rio da ausncia ou insuficincia das políticas so 

dais básicas do Município, sem previa manifestação do Conselho Mu 

nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). 

Art. 49 - FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A CRIAR NO MU 

NICÍPIO DE ALTANIRA(PA), NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, O SERVIÇO 

ESPECIAL DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO MÉDICO E PSICOSSOCIAL ÀS VÍTIMAS 

DE QUALQUER FORMA DE NEGLIGÊNCIA, DISCRIMINAÇÃO, EXPLORAÇÃO, VIOLÊN 

CIA, CRUELDADE E OPRESSÃO, POR AÇÃO OU OMISSXO. 

Art. 59 - FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A CRIAR NO NU 

NICÍPIO DE ALTAMIRA(PA) NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, O SERVIÇO DE 

REGISTRO CIVIL GRATUITO E COM ABSOLUTA PRIORIDADE E O SERVIÇO DE 

IDENTIFICAÇÃO DE PAIS, RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESAPA 

RECIDOS. 

Art. 6 - O Município propiciara, aos que dela necessita-

rem, a proteção jurídico-social por meio de entí'dades de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. 

Art. 79 - O Poder Executivo deverá regulamentar, ouvido o 

C11DCA, o funcionamento dos serviços a serem criados conforme previs 

to nos artigos 42  e 59,  bem como providenciara a criação do serviço 

a que se refere o artigo 6. 

TÍTULO II 

DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO 





Prefeitura Municipal Muoicíyal de Ahtamira 
ESTADO DO PARA 

II - zelar pela execução dessa política, atendidas as pe-

culiaridades das crianças e dos adolescentos, de suas famílias, de 

seus grupos de vizinhança e dos bairros ou da zona urbana ou rural 

em que se localizem; 

III - manter permanente entendimento com os Poderes Legis-

lativo, Judiciário e Executivo, propondo, inclusive, alterações na 

legislação em vigor, nos critrios para o atendimento da criança e 

do adolescente; 

IV - articular e integrar as entidades governamentais e 

não-governamentais com atuação vinculada à infância e & adolescn-' 

cia no Município, com vistas . consecução dos objetivos definidos 

neste artigo; 

V - estabelecer critrios, formas e meios de controle de 

quanto se execute no Município que possa afetar as suas delibera-

ç6es, de acordo com a legislação vigente; 

VI - controlar as ações governamentais e não-governamen-

tais dirigidas a inf.ncia e a adolescência no Munic{pio; 

VII - manter intercâmbio de informaç6es com os Conselhos 

Municipais congneros, bem como com os Conselhos Nacional e Esta 

duais e com organismos nacionais e internacionais que tenham atua-' 

çao na proteção, defesa e/ou promoção dos direitos da criança e do 

adolescente; 

VIII -gestionar junto aos Poderes Executivo e Legislativo 

Municipais sobre o percentual e a dotação orçamentaria a ser desti-

nada à execução das Políticas Básicas e Políticas Assistenciais dês 

tinadas a criança e ao adolescente; 

IX - definir a política de captação, administração e apli 

caçdos recursos financeiros que venham constituir o Fundo para a 

In 	ia e a Adolescência em cada exerCÍcio; 
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X - registrar todos os programas governamentais e não-g2 

vernamentais de atendimento dos direitos da criança e do adolescen-

te, mantendo atualizado seu cadastro; 

XI - incentivar a atualização permanente dos profissionais, 

das instituiç6es, governamentais ou no, envolvidas no atendimento' 

criança e ao adolescente, respeitando a descentralização político-

administrativa contemplada na Constituição Federal, na Constituição 

Estadual e na Lei Orgânica do Município; 

XII - difundir e divulgar amplamente a Política destinada' 

criança e ao adolescente; 

XIII - realizar e incentivar campanhas promocionais e 	de 

conscientizaço sobre os direitos da criança e do adolescente; 

XIV - elaborar e rever o Regimento Interno do Conselho,que 

deverá ser aprovado por dois terços de seus membros; 

XV - coordenar o processo de escolha dos membros do Conse 

lho Tutelar, com a devida fiscalização por parte do IIinistrio Pú-

blico; 

XVI - dar posse aos cidadãos escolhidos para o Conselho Tu 

telar, bem como declarar vacancia desses cargos e convocar suplen-' 

tes para o cumprimento do restante do mandato. . 

SEÇÃO iii 

DA CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

Art. 11 - O CIIDCA é composto de 12 (doze) membros efetivos 

e outros tantos suplentes, os quais representam, paritariamente, o 

governo municipal e a sociedade civil da seguinte forma: 

1 - 6 (seis) representantes do Poder Executivo e PODER LE 

GISLÁ ' \VO MUNICIPAL, a seguir especificados: 
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a) 1 (UM) REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-. 

ÇXO, CULTURA E DESPORTO; 

b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desen-

volvimento Social; 

c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde 

e do Meio Ambiente; 

d) 1 (um)representnate da Secretaria Municipal de Finan-

ças; 

e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Admi-' 

nistraço; 

f) 1 (UM) REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO; 

II - 6 (seis) representantes da sociedade civil, de Movimen 

tos e Entidades, legalmente constituídas, que obrigatoriamente 	te 

nham por objetivos, dentre outros: 

a) - atendimento social à criança e ao adolescente; 

b) - defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

c) - defesa da melhoria das condiç6es de vida da população; 

Parágrafo Único - A representação do Poder Público Ilunici 

pai será indicada livremente pelo Prefeito, dentre nomes constantes 

de listas tr{plices ou sextuplas (alínea a do inciso II deste arti-

go), elaboradas pelos titulares dos 6rgos de origem, das quais fa 

rao parte pessoas com poderes de decisão no arnbito de suas pastas e 

identificadas com a questão. 

Art. 12 - A TRINTA DIAS DO TÉRMINO DO MANDATO DO CONSELHO 

DOS DIREITOS, O PREFEITO CONSITUIRÁ UMA cONIsSXO ELEITORAL, COMPOS-

TA DE 5 (CINCO) MEMBROS, SENDO UM REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLI 

CO, UM DA SEÇÃO LOCAL DA ORDEII DOS ADVOGADOS DO BRASIL, UM DO LEGIS 

LATIflN UM DO EXECUTIVO E UM DO PRÓPRIO CIIDCA EM FINAL DE MANDATO 
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REPRESENTANTES, QUE SE PROCESSARÁ DA SEGUINTE FORMA: 

1 - a Comissão Eleitoral disporá de 10 (dez) dias 	para 

credenciar, em local e horários prévia e fartamente divulgados, as 

Entidades e Movimentos que preencham as seguintes condiç6es: 

a) Entidades: 

1. apresentação do Estatuto Social; 

2. comprovação de existncia legal, nos termos da legisla 

ç.o civil; 

3. atuação efetiva naárea; 

b) Movimentos: 

1. existncia mínima de 6 (seis) meses; 

2. prova de serem notoriamente reconhecidos na área 	de 

sua atuação, mediante a apresentação de relatório de atividades 	e 

objetivos, assinado por 5 (cinco) pessoas, e com firma reconhecida, 

e que responderão civil e criminalmente pelas declaraç6es; 

II - a lista das Entidades e Movimentos credenciados será' 

divulgada até 3 dias -ij6s o encerramento do credenciamento; 

III - o prazo de impugnação será de 3 (trs) dias, contados 

após a divulgação da lista; 

IV - as iinpugnaçoes serão julgadas pela Comissão Eleitoral, 

publicando-se o resultado dos recursos até 3 (três) dias após o pra 

zo para impugnação; 

V - cada Entidade ou Movimento indicara at dez delegados 

com direito a voto na Assembléia Geral, convocada pela Comisso Elei 

toral após o julgamento das impugnações, marcando-se data, horrio' 

e local de sua realização; 

VI - a Asseinblia Geral é competente para disciplinar 	o 

seu u\cionamento e proceder à eleição dos membros da sociedade ci-

vil 6c onselho I1unicial dos Direitos da Crianca e do Adõ1-nfr 
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na forma por ela estabelecida. 

Parágrafo Primeiro - Compete i. Comissão Eleitoral dirimir 

as dúvidas surgidas durante a realização da Assembléia. 

Parágrafo Segundo - A relação dos candidatos eleitos pe-

la Assembléia Geral será divulgada imediatamente após sua realiza-' 

çao. 

Pargrafo Terceiro - Os membros indicados pelo Poder Pú-' 

bilco e os eleitos pela Assembléia Geral das representaç6es civis 

serão nomeados e empossados Conselheiros dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, por ato do Prefeito. 

Art. 13 - O mandato dos Conselheiros é de 2 (dois) anos 

facultada uma recondução. 

Parágrafo Primeiro - OS REPRESE1ITA1.TTES DO PODER PÚBLICO 

PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS A QUALQUER TE'iPO, POR NOVA INDICAÇÃO DO RE 

PRESENTADO, OBSERVADO O DISPOSTO NO PARÁGitAFU ÚIUO DO ART.11 DESTA 
LEI. 

Parágrafo Segundo - NAS EXCLUSÕES, AUSÊNCIAS OU IlIPEDIMEN 

TOS DOS CONSELHEIROS TITULARES, ASSU11IRO OS RESPECTIVOS SUPLENTES. 

Parágrafo Terceiro - Perdera o mandato.,e terá vedada a ré 

condução o conselheiro que, no exerc{cio da titularidade, faltar a 

3 (três) reuni6es consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, a menos que 

apresente justificação por escrito, aprovada em plenário do CI'IDCA. 

Art. 14 - O CMDCA, como instituição voltada exclusivamen- 

te para a política de promoção, proteção e defesa da criança e 	do 

adolescente, 	de relevante interesse social, e a colaboração pres- 

tada por seus membros é considerada de carter meritório relevante, 

na0r1êunerada, com exercício priorit.rio, em consonancia com o Es-

tati 	\da Criança e do Adolescente. 
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SEÇÃO IV 

DA ESTRUTURA BÁSICA DO CONSELHO 

ART. 15 - O CMDCA ELEGERÁ, ENTRE SEUS PARES, POR MAIORIA' 

DE VOTOS, UM PRESIDENTE, UM VICE-PRESIDENTE, UM PRIMEIRO SECRETÁRIO, 

UM SEGUNDO SECRETÁRIO E UM TESOUREIRO. 

Art. 16 - O CI.IDCA manterá uma secretaria geral destinada' 

ao suporte administrativo, necessrio a consecução dd seus objetivos, 

utilizando-se de instalag6es e funcionários municipais. 

CAPÍTULO III 

DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

SEÇÃO i 

DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO 

Art. 17 - FICA CRIADO O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COlIO CAPTADOR E APLICADOR DE RECURSOS A 

SEREM UTILIZADOS SEGUNDO AS DELIBERAÇÔES DO CONSHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO QUAL É VINCULADO E CUJA AD 
o 

I.IIIJISTRAÇXO E CONTROLE CONTÁBIL SUBORDINAR-SE-Á À SECRETARIA MUNI-

CIPAL DE FINANÇAS. 

Art. 18 - SÃO RECEITAS DO FUNDO: 

1 - DOTAÇÃO CONSIGNADA ANUALMENTE NO ORÇAMENTO IIUNI 

CIPAL E AS VERBAS ADICIONAIS QUE A LEI ESTABELECER 110 DECURSO DE CA 

DA EXERCÍCIO; 

II - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CO1'JFOR 

ME PRETO NO ART. 260 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 	( 
A 1+ 
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III - VALORES PROVENIENTES DAS MULTAS PREVISTAS NO ART. 214 

DO ECA E ORIUNDAS DAS INFRAÇÕES DESCRITAS NOS ARTIGOS 228 A 258 DA 

REFERIDA LEI; 

IV - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DOS FUN 

DOS NACIONAL E ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; 

V - DOAÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, TRANSFERÊNCIAS DE 

ENTIDADES NACIONAIS, INTERNACIONAIS, GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNA- 1  

MENTAIS; 

VI - PRODUTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DIS-

POITÍVEIS, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E DA VENDA DE MATERIAIS, 

PUBLICAÇÕES E EVENTOS; 

VII - RECURSOS ADVINDOS DE CONVÉNIOS,, ACORDOS E CONTRATOS' 

FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PÚBLICAS, NA-

CIONAIS E INTERNACIONAIS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA 

REPASSE A ENTIDADES EXECUTORAS DE PROGRAMAS INTEGRANTES DO PLANO DE 

APLICAÇÃO; 

VIII - OUTROS RECURSOS QUE PORVENTURA LHE FOREM DESTINADOS. 

Art. 19 - Compete ao Fundo Municipal: 

1 - registrar os recursos orçamentários do Município ou a 

ele transferidos em benefício da criança e do adf1lescente pelo Esta 

do ou pela União; 

II - registrar os recursos captados pelo Município atravs 

de convnios ou por doações ao Fundo; 

III - manter o controle escritural das aplicaç6es finan-' 

ceiras levadas a efeito no Município, nos termos das Resoluçes do 

Conselho Municipal dos Direitos: 

IV - liberar os recursos a serem aplicados em beneficio 

e 

da crança e do adolescente, nos termos das Resoluçes do Conselho' 

I1unic(\al dos Direitos; 
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V - administrar os recursos específicos para os programas 

de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, nos termos 

das Resoluç6es do Conselho Municipal dos Direitos. 

Art. 20 - O Fundo será regulamentado por Decreto do Exe-

cutivo Municipal. 

CAPÍTULO IV 

DO CONSELHO TUTELAR 

SEÇÃO 1 

DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO CONSELHO 

Art. 21 - Fica criado no município de Altamira(PA) um Con 

selho Tutelar, órgão permanente e aut6nomo, no jurisdicional, en 

carregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente. 

o 

Par.grafo Único - O nt'imero de Conselhos Tutelares poder) 

ser ampliado em razão da demanda, respeitada a admissão de sua via-

bilidade org.nica-estrutural por parte do Executivo Municipal. 

SEÇÃO II 	 -' 

DOS MEMBROS E DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO. 

Art. 22 - O Conselho Tutelar será composto de 5 (cinco) 

membros, com mandato de trs anos, permitida um recondução. 

Art. 23 - Compete ao Conselho Tutelar desempenhar, a ni 

vel municipal, as atribuiç6es previstas no artigo 136 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13.07.90). 
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SEÇXO III 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 

Art. 24 - O Conselho Tutelar será organizado a partir dos 

seguintes critrios: 

1 - instalação prioritria em área onde se registrem gran 

des concentraçes habituais de crianças e adolescentes, subsidiaria 

mente em área de fácil acesso para a população carente; 

II - funcionamento ininterrupto, inclusive nos finais de 

semana e feriados, obedecida escala de rodízio entre seus membros. 

III - deslocamentos, sempre que necessrio, para fiscali-

zaço de sua iniciativa ou para apuração de denúncias. 

Art. 25 - São vedadas quaisquer restriç6es ao funcionainen 

to do Conselho. 

SEÇÃO iv 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
\-, 

Art. 26 - O Conselho Tutelar dispora de quadro próprio de 

pessoal administrativo, constituÍdo por funcionios públicos muni-

cipais. 

Parágrafo Primeiro - Será dada prioridade para o pessoal' 

pertencente aos quadros da Prefeitura riunicipal, mediante teste de 

admissão, constituído de avaliação psicológica, destinado a verifi-

car a adequação do funcionário no trato com crianças e adolescentes, 

e período de observação no inferior a dois meses. 

Pargrafo Segundo - Na realização de seleção para o pre 

ench iento de vagas no quadro de pessoal do Conselho serão obedeci-

das 	em de outras, as condições previstas no item anterior. 
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Parágrafo Terceiro - Pessoal especializado, cujos 	servi 

ços sejam eventualmente utilizados, será requisitado de órgãos pú-

blicos ou contratados para a prestação casual de serviços, não p0 

dendo integrar o quadro. 

Parágrafo Quarto - A utilização de consultoria, assessoria 

ou perícia privada, s6 poderá ocorrer mediante autorização prévia 

do Juizado da Infância e da Juventude. 

Art. 27 - Os recursos orçamentários para a escolha e fun-

cionamento do Conselho Tutelar serão alocados em rubrica própria da 

Lei Orçamentária Municipal, a partir de proposta encaminhada pelo 

Coordenador Executivo, cabendo a ele a. execução orçamentaria dentro 

da programação e de acordo com as normas que regem a gestão da coi-

sa pública. 

SEÇÃO V 

DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 

Art. 28 - Podem ser candidatos quaisquer cidadãos no exer 
- 

cicio pleno da cidadania, que registrem sua candidatura junto 	ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em tem-

p0 hábil e que possuam os requisitos constantes da presente Lei. 

Art. 29 - Para a candidatura a membro do Conselho rr. lLe l ar , 

serão exigidos os seguintes requisitos: 

1 - reconhecida idoneidade moral; 

II - idade superior a 21 anos; 

III - possuir residncia e domicilio no Município; 

IV - experincia de, no m{nimo, dois anos no trabalho de 
1 

í 1  
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defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente, reconfle 

cida por, pelo menos, um terço dos membros do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Parágrafo Primeiro - O reconhecimento da experiência do 

candidato, requerida pelo presente artigo, ser& fornecido em votação 

secreta do Conselho dos Direitos. 

Pargrafo Segundo - Contra a decisao do Conselho dos Direi 

tos, o candidato que se sentir lesado poder, no prazo de 10 (dez ) 

dias, recorrer ao Jiinistrio Público que disporá do prazo legal pa 

ra dar o seu parecer. 

Art. 30 - OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR SERRO ESCOLHIDOS 

COFTTEIIPORANEANENTE, EU PLEITO UNIVERSAL, DIRETO, SECRETO E FACULTA-

TIVO, PARA À QUAL SERRO CONVOCADOS, POR EDITAL DIVULGADO POR MEIO DE 

VEfCULOS DE COIIUNICAÇO SOCIAL, TODOS OS CIDADÃOS COM IDADE ACIMA DE 

16 ANOS, QUE SE HABILITEM A ISSO, MEDIANTE INSCRIÇÃO NO COLÉGIO E-

LEITORAL ESPECIAL, CRIADO PELO CMDCA, ATÉ TRÊS MESES ANTES DO PLEI-

TO. 

Pargrafo Primeiro - Para a inscriçao no colégio que esco 

lhera os conselheiros, exigir-se--a que o alistando tenha residência 

fixa na área territorial do Conselho Tutelar. 

Pargrafo Segundo - Os alistamentos serao feitos junto 

Secretaria do CIIDCA, a qualquer tempo, exceção feita aos trs meses 

que precederem os pleitos. 

Parágrafo Terceiro - Os comprovantes do alistamento, que 

equivalerão aos "tÍtulos eleitorais", serão entregues até 30 dias 

antes dos pleitos, facultando-se, porém, a retirada da segunda via 
o 

atefua véspera. 

PARÁGRAFO QUARTO - OS COMPROVANTES DE ALISTAMENTO TERÃO A 
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FORMA E MODELO QUE FOREM ESTABELECIDOS PELO CMDCA. 

Art. 31 - 70 (SETENTA) DIAS ANTES DA DATA ESTIPULADA, 	O 

CMDCA CONVOCARÁ O PLEITO, PROPORCIONANDO AMPLA DIVULGAÇÃO DO ACONTE 

CIMENTO E DECLARANDO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O REGISTRO DOS CAN-

- 	DIDATOS. 

Par.grafo Primeiro - A data marcada para o pleito será 

consagrada para o futuro, podendo sofrer variaç6es de, no mxinio 7 

(sete) dias para antes ou depois, para atendimento de convenincias 

que vierem a ser julgadas plausíveis pelo CIIDCA. 

Pargrafo Segundo - Os cidadãos que pretendem candidatar-

se ao cargo de Conselheiro Tutelar, terão 10 (dez) dias - a partir 

da data da convocação do pleito - para registrar suas candidaturas 

e apresentarem os documentos requeridos. 

Parágrafo Terceiro - Encerradas as inscriç6es, o CIIDCA 

disporá do prazo de 10 (dez) dias para julgar se os candidatos pre 

enchem os requisitos estabelecidos no artigo 28 desta Lei. 

- 	 Á 
Paragrafo Quarto - O CIIDCA publicara, com a antecedencia' 

mÍnima de 30 (trinta) dias em reiaçao ao pleito, a lista definitiva 
7'. 

dos candidatos, pela ordem de inscriçao e com o numero de ordem - 

que se inicia com 101 - que permita aos eleitores identificar seus 

candidatos na hora de votação. 

Art. 32 - Os recursos necessrios à realização do pleito' 

deverão constar da proposta orçamentária do Conselho que, atravs 

de uma comissao eleitoral de 4 membros, e sob as vistas do I.Iinist-

rio Público, os aplicar para a cobertura de suas despesas 	comuns 

e imprescindíveis. 

ini 	PARÁGRAFO P1 11T1IEIRO - VEDADA A PROPAGANDA DOS CA11DIDATOS 
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NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO POR MEIO DE ANÚNCIOS' 

LUMINOSOS OU SONOROS, FAIXAS, CARTAZES OU INSCRIÇÕES, ADMITINDO-SE 

SOMENTE A REALIZAÇÃO DE DEBATES E ENTREVISTAS, GARANTIDA, PORÉM, A 

TODOS OS CANDIDATOS A IGUALDADE DE OPORTUNIDADE. 

Par.grafo Segundo - O Conselho Municipal dos Direitos, 

por maioria absoluta de seus membros, poderá solicitar ao Iiinistrio 

Público a cassação da candidatura de quem, comprovadamente, fizer' 

abuso do poder economico ou politico para ganhar a preferencia dos 

eleitores. 

Art. 33 - A CÉDULA ELEITORAL SERÁ Ú1JICA, CONTENDO OS 110-

IIES E NÚMEROS DE TODOS OS CANDIDATOS E O ESPAÇO PARA O ELEITOR lIANI 

FESTAR SUA ESCOLHA. 

Parágrafo Cinico - A numeração dos candidatos será cont{-

nua, obedecendo, rigorosamente, a ordem de sorteio, dando-se opço 

de acesso ao numero anterior nos casos de inipugnaçoes ou desisten-' 

das ate a produção da listagem final dos registros. 

Art. 34 - A Prefeitura Municipal, a pedido do CIIDCA, fa-

ra instalar, em locais de facil acesso ao publico, seçoes eleitorais 

em número suficiente para que os cidadãos possam exercer o seu di 

reito de voto com brevidade e facilidade. 

Partgrafo Primeiro - Os eleitores serao distribuidos 	en 

tre as virias seç6es com, no m.ximo, 400 (quatrocentos) votantes em 

cada uma delas, dando-se, sempre, preferência aos locais mais pra-

xiraos de suas residências. 

Pargrafo Segundo - O horrio de funcionamento das seç6es 

eltrais ser& determinado pela C11DCA, nao podendo, porem, 	ser 
!\ U 	\. 
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inferior a 8 (oito) horas corridas. 

Parágrafo Terceiro - Cada seção ficara sob a responsabili 
o 

dade de um presidente, dois inesrios e um fiscal, escolhidos 	pelo 

CIIDCA entre pessoas que mereçam a confiança da maioria dos seus niem 

bros, que nao tenham vÍnculos de parentesco, de emprego, de nego-

cios, de partido políticos ou outros com qualquer candidato. 

Parágrafo Quarto - O presidente, os mesários e os fiscais 

de todas as seçes receberão treinamento prvio para bem orientar 

os eleitores sobre o modo correto de exercer seu direito de escolha. 

Parágrafo Quinto - Cada seção receberá o material necessá 

rio e suficiente para o bem andamento da votação. 

Pargrafo Sexto - Cinco horas antes do inicio da votaçao 

e até o trmino, corneçará um perÍodo de tempo no qual será vedada a 

propaganda conhecida como "boca de urna", no recinto das seç6es e 

no perlmetro de 100 (cem) metros de cada uma delas. 

Pargrafo Sétimo - A apuraçao ser feita pelos próprios 

membros das mesas coletoras, imediatamente ap6s o termino da vota-

ção, na presença de pelo menos um membro do Ci1DCA e dos candidatos' 

que quizerem participar, tomando-se todas as preuç6es para se coi 

bir fraudes de qualquer tipo. 

Parágrafo Oitavo - Caberá ao Iiinistrio Público fiscalizar 

o processo de escolha e receber eventuais impugnações. 

Art. 35 - O VOTO SERÁ ÚNICO, EXPRESSO ATRAVÉS DE U1.I SINAL 

POSTO NO ESPAÇO PRÓPRIO, AO LADO DO NÚMERO E DO IJOIIE DO CANDIDATO 

SERÃO CONSIDERADOS ELEITOS OS CINCO MAIS VOTADOS, FICANDO OS DENAIS, 

PELA OIIDEIl DE VOTAÇXO, CO11O SUPLENTES. A IDADE SERÁ CONSIDERADA FA 

T1\ DE DESEIIPATE. 
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mas emitido pelo CI1DCA e serão empossados até dentro de 10 (dez) 

dias, a partir da data da escolha. 

Parágrafo Único - Logo que for proclamado o resultado do 

pleito CIIDCA, este dará conhecimento do fato ao Chefe do Executivo' 

Municipal e as outras autoridades interessadas. 

Art. 37 - Imediatamente apis a posse, e sob a presidncia 

do mais idoso entre eles, os conselheiros elegerão o Coordenador E-

xecutivo e o Vice-Coordenador do Conselho Tutelar. 

Art. 38 - No prazo de 48 (quarenta 	oito) horas apis 	a 

sua eleição, o Coordenador Executivo do Conselho Tutelar deverá re-

meter ao juizado da Infância e da Juventude, bem como às demais au-

toridades, a composição do Conselho sob sua coordenação. 

Art. 39 - O Conselheiro eleito, se funcionário público ou 

empregado, deverá, por iniciativa própria, obter licença temporária 

ou suspenso de contrato de trabalho, de modo que não lhe resulte,' 

em função da licença ou suspensão, qualquer prejuízo, contando 	o 

tempo de mandato como de efetivo exerc{cio para todos os fins 	le 

gais. 

Parágrafo Único - A falta do licenciamento ou da suspenso, 

conforme previsto no caput deste artigo, nao impedira a posse do Con 

selheiro que a tomara na condição de satisfazer a exigncia no pra 

zo de 30 (trinta) dias, findo o qual, não o fazendo, devera renunci 

ar ao mandato eia favor do primeiro suplente. 

Art. 40 - Ao funcionário público municipal que for eleito 

conselheiro, e que ainda nao adquiriu estabildiade no emprego, fica 

garnido o prazo para sua aquisição durante o exerc{cio do mandato, 

ir1kedentemente da licença tempor&ria. 

1 . 
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SEÇÃO VI 

DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DA REi1UNERAÇiO 

Art. 41 - O exerci cio efetivo da função de Conselheiro Tu 

belar constuir& serviço relevante, estabelecendo presunção de ido-

neidade moral e não terá direito a prisão especial era caso de crime 

COMUM. 

Art. 42 - O CIIDCA poderá fixar remuneração ou gratifica-' 

çao aos membros do Conselho Tutelar, atendidos os critrios de con 

venincia e oportunidade e tendo por base o tempo dedicado a função 
e as peculiaridades locais. 

Partgrafo Primeiro - A reniuneraço fixada no gerara rela 

ço de emprego com a Municipalidade, devendo a mesma no exceder ao 

fixado no Quadro Geral do Funcionalismo Municipal, referncia NS / 

3.105 Assistente Social. 

Parágrafo Segundo - OS RECURSOS NECESSÁRIOS À REI1UNERAÇO 

DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR SERÃO PREVISTOS NO ORÇAMENTO DO 1.IU-

nicípio, CONFORME ESTABELECIDO 110 ARTIGO 26 DESTA LEI. 

'4 

Art. 43 - O Conselheiro tutelar obrigado a uma jornada' 

de trabalho equivalente a do funcionalismo público municipal, dis-
tribuida nos sete dias da semana, sendo-lhe garantida folga compen-

satória, mediante escala de serviço. 

SEÇÃO vii 

DA PERDA DO MANDATO E DOS IlIPEDIIIENTOS 

Ant. 44 - Perderá o mandato o Conselheiro Tutelar que: 

1 	T - f' n r e- ~14hrinan r r v'  
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ii - n.o cumprir, nos prazos estabelecidos, as tarefas e 

deveres que lhe forem cominados pelo Coordenador Executivo ou pelo 

Colegiado; 

III — no cumprir a jornada de trabalho estabelecida; 

IV - faltar injustificadamente a trs sess6es consecuti-' 

vas ou a cinco alternadas no mesmo mandato; 

-, 	 V — incidir no disposto no artigo 50 desta Lei, no atendi 

mento à população; 

Parágrafo Primeiro - Verificada qualquer das hlp6tesese-

lencadas neste artigo, o CMDCA, por maioria de 2/3 (dois terços) de 

seus membros, e apis assegurado amplo direito de defesa ao infrator, 

declarara vago o posto do Conselheiro. 

Pargrafo Segundo — Ap6s declarada a perda do mandato do 

Conselheiro, o Conselho Tutelar convocará o primeiro suplente para 

terminar o mandato. 

Art. 45 — São impedidos de servir no mesmo Conselho: mari 

do e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, 	ir- 

maos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, 	ma- 

drasta e enteado. 

Parágrafo Único — Estende-se o impedimento de Conselheiro, 

na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao re-

presentante do I•iinistrio PCiblico, com atuação no Juizado da Infan-

cia e da Juventude, em ex rcÍcio na comarca local, bem como a membro 

dos Poderes Executivo e Legislativo. 

SEÇÃO VIII 

Í\
DOS SUPLENTES E DO ACÚMULO DE FUNÇÕES 

A y'  f Ar, — OQ c i 1 Ti 1 ri +- i ri r' ri ri i rr e' ri ri e 
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1 - para o cumprimento do restante do mandato de Conse- / 

lheiro, em caso de perda ou cassação de mandato, morte ou renúncia; 

II - para o exercício provisório do mandato, em caso de 

impedimento de um ou mais titulares, por mais de trinta dias e pelo 

tempo que durar o impedimento. 

Parí:afo Primeiro - O Conselheiro impedido deve revelar' 

e justificar sua condição perante o Conselho Tutelar, sob pena de 

perda do mandato. 

Parágrafo Segundo - Nos casos de impedimentos 'inferiores 

a trinta dias, caber. ao  Coordenador Executivo do Conselho Tutelar' 

tomar medidas que mantenham o funcionamento do mesmo. 

Art. 47 - O exercício do mandato de Conselheiro Tutelar 

não pode ser acumulado com qualquer outra função publica, devendo 

ser interrompido e convocado o suplente quando: 

1 - O Conselheiro for convocado a exercer um cargo e::ecu- 

tivo; 

II - O Conselheiro se candidatar para cargo eletivo. 

Parágrafo Primeiro - Se o Conselheiro Çor eleito, deixara 

definitivamente o Conselho Tutelar; se não for eleito, passada a 

eleição, reassumirá o cargo no Conselho. 

Pargrafo Segundo - O tempo de mandato e contado de forma 

ininterrupta, seja ele exercido por titular ou suplente, não sendo, 

salvo a hipótese prevista no parágrafo primeiro do artigo 31 desta' 

Lei, admitida prorrogação, a qualquer titulo. 

SEÇÃO ix 

DO COORDENADOR DO CONSELHO TUTELAR 
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Tutelar: 

1 - organizar o funcionamento permanente do prprio Conse 

lho Tutelar; 

II - determinar o cronograma de trabalho de cada dia dos 

Conselheiros, de modo a garantir, em tempo integral, incluindo os 

fins de semana e feriados, o desenvolvimento das atividades; 

III - elaborar proposta do Regimento Interno do Conselho' 

Tutelar para o atendimento das atividades fins, submetendo-a à apre 

ciaço e aprovaçao dos demais Conselheiros; 

IV - responder pela gerência administrativa, financeira e 

pessoal do 6rgo; 

V - elaborar proposta orçamentaria que permita o bom fun 

cionamento do orgao, conforme deliberação do colegiado, encaminhan-

do-a à autoridade municipal competente; 

VI - providenciar apoio, quando necessrio, aos Conselhei 

ros; 

VII - acompanhar, junto as autoridades competentes, o a-

juste de mecanismos de defesa dos direitos da criança e do adolescen 

te. 
7' 

SEÇÃO x 

DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 

Art. 49 - Usualmente, o atendimento a população será fei-

to individualmente pelos Conselheiros. Cabe, porin, ao Conselho / 

mais de um seu integrante para o atendimento dos casos mais comple- 

xos ou quando assim o recomendar a prudncia, submetendo-se, em ani 

bos os aso, à aprovação colegiada, os relatórios, pareceres ou pro 
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Art. 50 - LJO atendimento à população é vedado ao Conselhei 

ro: 

1 - expor crianças e adolescentes a riscos ou press6es f{ 

sicas ou psicológicas; 

II - quebrar o sigilo dos casos a si submetidos, provocan 

do danos a criança ou ao adolescente; 

III - apresentar conduta publica escandalosa ou dependn-

cia de drogas. 

Art. 51 - Os Conselheiros poderão acompanhar em situações 

publicas de ameaça ou infração aos direitos da criança e do adoles-

cente e convocar sessões extraordinárias do Conselho, quando julga-

rem oportuno. 

Parágrafo Único - A convocação de sess6es extraordinárias 

nos termos previstos neste artigo devera conter, no iJnimo, as as-

sinaturas de trs Conselheiros. 

Art. 52 - Ficará a cargo do Coordenador Executivo a deter 

niinaço de locais para atendimento individual dos Conselheiros e pa 

ra o funcionamento permanente do Conselho, devendo eles serem adequa 

dos, de fácil acesso e do conhecimento do publico. O Coordenador de 

terminará* , tamb&, a hora das sess6os e as datas de suas realizaç6es, 

sendo obrigatória a sua divulgação. 

Art. 53 - O Conselho se reunira, em sess6es reservadas, em 

sua sede, pelo menos uma vez por semana, para referendar as ativida 

dês de seus membros e tomar decisões que lhe sejam pertinentes, com 

o número mínimo de trs membros. 

Art. 54 - A qualquer pessoa, particularmente crianças e 
o 
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denuncias ou so1icitaçes, atendimento individual por conselheiro, 

ou para recorrer de decises deste. 

TÍTULO III 

DÁS DISPOSIÇES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

At. 55 - NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS A PARTIR DA 

PUBLICAÇÃO DESTA LEI, O CIvDCA DETERINÂRÁ O CALENDÁRIO DO PROCESSO 

DE ESCOLHA DO PRIMEIRO TUTELAR COM OS SEGUINTES PRAZOS: 

1 - 60 (SESSENTA) DIAS PARA DWULGAR, ESTIMULAR E REALI - 

ZAR O ALISTAbIENTO DOS CIDADÃOS NO COLÉGIO ELEITORAL; 

II - CONTEIORANEAFNTE OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTE-

LARES REGISTRAR.ÀO SUAS CANDIDATURAS E O CIICA JULGARÁ E PUBLICA-

RÁ A LISTA DEFINITIVA DOS CANDIDATOS (ART. 31 9  § 29 , 32  e 

III - A DATA DO PLEITO NO DEVERÁ SUPERAR OS 90 (NOVENTA) - 

DIAS A PARTIR DA DATA DA APROVAÇÃO DESTA LEI. 

Art. 56 - Ficam convalidados os atos originários da 	Lei 

n 2  233/91,  de 25.05.91, quando em vigência sua redação original. 

Art. 57 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica - 

çao. 

Art. 58 - REVOGA—SE A LEI NÇ 233/91, DE 25 DE MAIO DE 19911 

E AS DEMAIS DISPOSIQES EM CONTRÁRIO. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira,aos 27 dias do 

ms de Agosto de 1.993. 

QI) andei Crua 
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