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LEI MUNICIPAL DE N°1. 549 DE 15 DE ABRIL DE 2015

Dã nova redacao as Lei Municipais no 1.073 de 24 de setembro de 2004 e no 1.089 de
29 de abril de 2005 e altera o Artigo 10 da Lei Municipal no 1.454, de 16 de maio de
2013.
CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de

São José da Bela Vista-SP, no uso de suas atribuicOes legais, faz saber que a Cãmara
Municipal, APROVOU e ELA PROMULGA e SANCIONA a seguinte LEI:
Art. 1° - Esta Lei dispOe sobre a PolItica Municipal de Atendimento
dos Direitos da Criança e do Adolescente e estabelece normas gerais para sua
'Th

adequada aplicacao de conformidade corn o disposto na Lei Federal no 8.069 de 13 de
juiho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 20 - 0 atendimento dos direitos da criança e do adolescente no

'Th

ãmbito municipal, far-se-a através de politicas sociais bãsicas de educaçao, saüde,
recreaçao, esportes, cultura e lazer, profissionalizaçao e demais politicas necessãrias a
execuçao das medidas protetivas e socioeducativas, previstas nos arts. 87, 101 e 112,
da Lei Federal no 8.069/90, assegurando-se em todas elas o tratamento corn
dignidade e respeito a liberdade e a convivéncia familiar e comunitária.

'Th

Parãgrafo Unico - o municipio destinarã recursos e espacos
pUblicos para promocOes culturais, esportivas e de lazer, respeitando a condição
peculiar da crianca e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.
Art. 3° - São Orgaos da politica de Atendimento dos Direitos da

'Th

Criança e do Adolescente:
I - Conseiho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente;
II - Conseiho Tutelar.
CAPITULO 11

U
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DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO
ADOLESCENTE
Seção I
Das disposicoes Gerais

Art. 40 - Fica mantido e regulamentado o Conseiho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de São José da Bela Vista, Orgão deliberativo da
politica de promocao dos direitos da criança e do adolescente, vinculado ao Gabinete
do(a) Prefeito(a), controlador das acOes, em todos os nIveis, de implernentação desta
mesma poiltica, e responsãvel por fixar critérios de utiiização e pianos de aplicacão do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
0 Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente atenderã aos seguintes objetivos:
I - definir, no ãmbito do municipio, poiIticas pUblicas de protecao
integral a infãncia e a juventude, incentivando a criacao de condiçOes objetivas para
sua concretização, corn vistas ao cumprimento das obrigacoes e garantias dos direitos
previstos no artigo 2°, desta Lei;
II - controiar açOes governamentais e nao-governamentais, corn
atuacao destinada a infãncia e a juventude do municipio, corn vistas a consecucão dos
objetivos definidos nesta Lei.
§ 2° - Entende-se por politica pUblica aquela que ernana do
poder governamental e da sociedade civil organizada, visando o interesse coletivo.
§ 3° - As decisöes do Conseiho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, no ãmbito de suas atribuicOes e competéncias, vinculam as
acOes governamentais e da sociedade civil organizada, em respeito aos princIpios
constitucionais da participacao popular e da prioridade absoluta a criança e ao
adolescente.
Secao II
Das Atribuicoes do Conseiho Municipal dos Direitos da Crianca
e do Adolescente
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Art.

50

- Ao Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente compete, privativamente, o controle da criação de quaisquer projetos ou
programas no municIpio, por iniciativa pblica ou privada, que tenham como objetivo
assegurar direitos, garantindo a proteção integral a infãncia e a juventude do
municIpio, bern como o efetivo respeito ao principio da prioridade absoluta a criança e
ao adolescente.
Art. 6° - Compete ainda ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente:
I - propor alteraçOes na legislaçao em vigor e nos critérios adotados
para o atendimento a criança e ao adolescente, sempre que necessário;
II - assessorar o Poder Executivo Municipal na definiçao de
dotaçao orçarnentãria a ser destinada a execuçao das politicas sociais de que trata o
artigo 20 desta Lei;
III - definir a polItica de administração e aplicacao dos recursos
financeiros que venham constituir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em cada exercicio;
IV - difundir e divulgar amplamente a politica municipal destinada

a criança e ao adolescente;
-

V - promover capacitacao dos técnicos e educadores envolvidos no
atendimento direto a criança e ao adolescente, corn o objetivo de difundir e reavaliar
as polIticas pib1icas sociais bâsicas;
VI - encaminhar e acompanhar, junto aos Orgãos competentes,
denüncias de todas as forrnas de negligencia, omissão, discriminaçao, exclusão,
exploracao, violéncia, crueldade e opressão contra a crianca e o adolescente,
controlando o encaminhamento das medidas necessãrias a sua apuracao;
VII - efetuar o registro das entidades governarnentais e nãogovernamentais, em sua base territorial, que prestarn atendimento a crianças,
adolescentes e suas respectivas familias, executando os programas a que se refere o
artigo 90, § 1°, e, no que couber, as medidas previstas nos artigos 101, 112 e 129,
todos da Lei n° 8.069/90;
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VIII - efetuar a inscrição dos programas de atendirnento a crianças,
adolescentes e suas respectivas farnilias que estejarn em execução na sua base
territorial por entidades governamentais e nao governamentais;
IX - manter intercãrnbio com entidades federais, estaduais e
municipais congéneres corn outras, que atuern na protecao, prornocão e defesa dos
direitos da criança e do adolescente;
X - Definir sobre a criação de Conseihos Tutelares, bern corno
opinar sobre seu funcionamento, indicando as rnodificaçoes necessárias

a consecução

da polItica formulada;
XI - cobrar do Conseiho Tutelar a supervisão do atendirnento
oferecido em delegacias especializadas de policia, entidades de abrigo e de internação
e dernais instituiçOes püblicas ou privadas;
XII - propor modificaçOes nas estruturas dos sistemas municipais
que visam a proteção, promoçao e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
XIII - elaborar seu regimento interno, que deverá ser aprovado por
pelo menos 2/3 (dois ter(;os) de seus membros, prevendo, dentre outros, os itens
indicados no artigo 14, da Resoluçao n° 105/2005, do Conanda, atendendo tarnbém
as disposicOes desta Lei.
XIV - dar posse aos rnembros do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, para o mandato sucessivo;
XV - regulamentar, organizar e coordenar o processo de escoiha
dos conseiheiros tutelares, seguindo as determinaçOes da Lei

8.069/90, corn

alteraçOes inseridas pela Lei 12.696/2012 e da Resoluçao n0 170/2014 do Conanda.
XVI - convocar o suplente no caso de vacãncia ou afastarnento do
cargo de conselheiro tutelar, nos terrnos desta Lei, aplicando-se subsidiariarnente o
estatuto do servidor pUblico municipal;
XVII - Opinar sobre a remuneraçáo dos rnernbros do Conseiho
Tutelar;
XVIII - instaurar sindicãncia para apurar eventual falta grave
cometida por conseiheiro tutelar no exercicio de suas funçOes, observando a legislacao
municipal pertinente ao processo de sindicãncia ou adrninistrativo/disciplinar, de
acordo corn a Resolução n° 170/2014 do Conanda.

,
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§ 10 - 0 exercicio das competéncias descritas nos incisos VII e VIII,

deste artigo, deverá atender as seguintes regras:
a) o CMDCA deverá realizar periodicamente, a cada 04 (quatro)
anos, no mãximo, o recadastramento das entidades, reavaliando o cabimento de sua
renovacao, nos termos do artigo 91, § 2°, da Lei no 8.069/90;
-

b) o CMDCA deverã expedir resolucao indicando a relaçao de

-

documentos a serem fornecidos pela entidade para fins de registro, considerando o

-

disposto no artigo 91, da Lei no 8.069/90, os quais deverão visar, exciusivamente,

-

comprovar a capacidade da entidade de garantir a polItica de atendimento compatIvel
corn os principios do ECA;

-

c) serã negado registro a entidade, nas hipôteses relacionadas no

-

artigo 91, § 1°, da Lei no 8.069/90, e em outras situaçöes definidas em resolução do
CMDCA;
d) serã negado registro e inscricão do programa que não respeitar
os principios estabelecidos pela Lei no 8.069/90, ou que seja incompatIvel corn a
politica de promocao dos direitos da crianca e do adolescente traçada pelo CMDCA;
e) o CMDCA não concederá registro para funcionamento de
entidades nem inscricao de programas que desenvolvam somente atendimento em
modalidades educacionais formais de educacao infantil, ensino fundamental e médio;

-

f) verificada a ocorréncia de alguma das hipOteses das alineas de
"c" a "e", a qualquer momento poderã ser cassado o registro concedido a entidade ou
programa, comunicando-se o fato a autoridade judiciãria, ao Ministério PUblico e ao
Conseiho Tutelar;
g) caso alguma entidade ou programa esteja comprovadamente

-

atendendo crianças ou adolescentes scm o devido registro no CMDCA, deverã o fato
ser levado de imediato ao conhecimento da autoridade judiciária, do Ministério PUblico

-

e do Conseiho Tutelar, para a tomada das medidas cabiveis, na forma do ECA;

-

h) o CMDCA expedirã ato prôprio dando publicidade ao registro

-

das entidades e programas que preencherem os requisitos exigidos, scm prejuizo de

-

sua imediata comunicacão ao Juizo da Infãncia e da Juventude e ao Con seiho Tutelar,

-

conforme previsto nos artigos 90, parãgrafo Unico, e 91, "caput", da Lei no 8.069/90.
i) CMDCA deverá realizar periodicamente, a cada 02 (dois) anos,

-

no máximo, o recadastramento dos programas em execução, constituindo-se critérios

S
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para renovacão da autorizacão de funcionarnento aqueles previstos nos incisos do §

3°, do artigo 90, da Lei n° 8.069/90.
Secão III
-

Da Constltuicao e Composiçao do Conseiho Municipal dos
Direitos da Crlanca e do Adolescente
Art. 71 - 0 Con seiho Municipal dos Direitos da Crianca e do
Adolescente, vinculado ao gabinete do(a) Prefeito(a), é composto paritariamente por
instituiçöes governamentais e nao-governamentais.
§ 10 - A indicaçao dos representantes do Poder P(Iblico Municipal
deverá atender as seguintes regras:
a) a designacao dar-se-ã pelo Chefe do Executivo Municipal, no
prazo mãximo de 30 (trinta) dias apOs a sua posse;
b) observada a estrutura administrativa do municIpio, deverão ser
designados, prioritariamente, representantes dos setores responsãveis pelas politicas
püblicas básicas;
c) para cada titular deverã ser indicado urn suplente, que
substituirã aquele em caso de auséncia ou impedimento, de acordo corn o que
dispuser o regimento interno do CMDCA;

-

-

Art. 8° - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente é constituido por 15 (quinze) membros, a saber:
01 representante da Secretaria de Desenvolvimento Social;
a) 01 representante da Secretaria Municipal de Educaçao;
b)

01 representante da Secretaria Estadual de Educa(;ao;

c)

01 representante da Secretaria Municipal de SaUde;

e) 01 representante da Poilcia Civil indicado pelo Delegado
responsãvel pela Delegacia de PolIcia de São José da Bela Vista.

f)

01 representante da Secretaria Municipal de Cultura;

g)

01 representante da Secretaria Municipal de Esportes;

h)

07 representantes da comunidade que realizarn trabaiho junto

as criancas e adolescentes, por rneios de organizaçOes representativas.

I*

1)
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01 representante da Policia Militar indicado pelo Comandante de São José

da Bela Vista.

§1° - Os conseiheiros referidos nas letras "a", "b", "c", "d", 'T' e
A
"g", deste artigo serão indicados mediante lista triplice
apresentada pela respectiva Secretaria ao Executivo Municipal que farã as
-

competentes nomeacöes.
§20 - Os conseiheiros referidos na letra "h" serão eleitos e indicados

-

pelas entidades não-governarnentais corn sede no municIpio de São José da Bela

-

Vista, legalmente constituIdas ha, pelo menos 02 (dois) anos, e corn atuação
comprovada ha igual perlodo no estudo, pesquisa, promocao ou defesa dos direitos da
criança e do adolescente.
§ 3° - Os conseiheiros referidos nas letras "e", e "i", deste artigo
serão indicados respectivamente pelo Delegado responsavel pela Delegacia de Policia

-

de São José da Bela Vista e pelo Comandante da Policia Militar de São José da Bela
Vista, devendo o Poder Executivo requerer a indicacao no prazo legal.

-

Secäo IV
Da Estrutura Básica do Conseiho Municipal dos Direitos da

-

Criança e do Adolescente
Art. 90 - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do

-

Adolescente escolherã entre seus pares, respeitando alternadamente a origern de suas

-

representacOes, os integrantes dos seguintes cargos:
I - Presidente;

-

II - Vice-presidente;
III - 1° Secretãrio;
IV - 20 secretârio.
§ 1° - Na escoiha dos conselheiros para os cargos referidos neste

-

artigo, serã exigida a presenca de, no minirno, 2/3 (dois tercos) dos membros do
Orgão.

-

U
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20
- 0 regimento interno definirá as competéncias das funçoes
§

referidas neste artigo.
CAPfTULO in
DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANA E DO ADOLESCENTE

-

Art. 100 - 0 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para
mobilizar recursos do orçamento municipal e da transferéncia Estadual, Federal e de
outras fontes, para atendimento da Politica Municipal, a que se refere a presente Lei,

-

serâ assim constituido:

-

I - pelas doaçOes e suplementaçöes que forem consignadas do
orçamento anual do municipio para o Conseiho dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
II - pelos recursos provenientes dos Conseihos Estadual e Nacional

-

dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III - pelas doacOes, auxIlios, contribuiçOes e legados que ihe

-

venham a ser destinados;
IV - pelos valores provenientes de multas decorrentes de

-

condenaçOes em acöes civis e de imposição de penalidade administrativa prevista na

-

Lei Federal n° 8.069/90;
V - convénios e por outros recursos que ihe forem destinados;
VI - pelas rendas eventuais, inclusive a resultante de aplicacOes de
capitals.
Art. 11° - Qualquer doaçao de bens, móveis, semoventes, jOias ou
outros que nao sirvam diretamente

a

criança ou ao adolescente, será convertida em

dinheiro, mediante alienaçao, precedida de licitação.
Art. 12° - Os recursos do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente serão depositados em estabelecimentos oficiais de crédito, em conta
especifica em nome da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista, sob a
administração do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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1

Art. 13° - 0 controle das entradas e saidas dos recursos do Fundo

Municipal da Crianca e do Adolescente, serâ publicado, mensalmente nos quadros e
editais da Prefeitura Municipal, da Cãmara Municipal e do Conseiho Municipal dos
Direitos da criança e do Adolescente.
Parágrafo (Jnico - o Saldo que houver no final de cada exercicio,
deve permanecer em conta especial, vedado a seu retorno para o caixa comum da
Prefeitura Municipal.
Art. 14° Os recursos do Fundo Municipal da Crianca e do
Adolescente serão aplicados, exciusivamente, em programas, projetos e serviços
especiais, voltados para atender

as necessidades das criancas e dos adolescentes, cuja

demanda existente no municIpio indicar atendimento insuficiente ou inexistente.
CAPiTULO IV

DO CONSELHO TUTELAR
Seçao I
Disposicoes Gerais

Art. 15° - Fica mantido o Conselho Tutelar já criado e instalado,
Orgão permanente e autOnomo, nao jurisdicional, encarregado pela sociedade de
desempenhar funçOes administrativas direcionadas ao cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente.
§ 1° - 0 Conseiho Tutelar

e autOnomo na sua atuaçao direita,

conforme competéncias especificas, devendo trabaihar em açOes inter- relacionadas,
emitindo relatôrios bimestrais de todas as atividades realizadas ao Conseiho Municipal
do Direitos da Crianca c do Adolescente.
§ 2° -0 Conseiho Tutelar, Orgao integrante da administraçao
püblica loca, será composto por 5 (cinco) membros, escoihidos pela populacao local
para urn mandato de 04 (quatro) anos, permitida recondução mediante novo processo
de escolha.

U
_______
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§ 30 - o conseiheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por

periodo consecutivo superior a urn mandato e meio nao poderá participar do processo
de escoiha subsequente
§ 40 - Serão escoihidos no mesmo pleito para o Conselho Tutelar o

numero minimo de 05 (cinco) suplentes.
§ 50 - Considerada a extensão do trabaiho e o caráter permanente
do Conselho Tutelar, a funçao de conseiheiro tutelar exige dedicaçao exciusiva, vedado
o exercicio concomitante de qualquer outra atividade pUblica ou privada.
§ 60 - 0 exercicio efetivo da funçao de conseiheiro tutelar

constituirá serviço püblico relevante e estabelecerã presuncao de idoneidade moral.
Seçao II
Do Funcionamento do Conselho Tutelar

Art. 160 - 0 Conselho Tutelar funcionarâ sempre em local de fácil
acesso, preferencialmente constituIdo como referência de atendimento a populacao.
Parágrafo Unico - A sede do Conselho Tutelar deverã oferecer
espaço fisico e instalaçoes que permitam o adequado desempenho das atribuiçOes e
competéncias dos conselheiros e o acoihimento digno ao pUblico.
Art. 17° - Observados os parãmetros e normas definidas pela Lei n°
8.069 de 1990 e pela legislacao local, compete ao Conselho Tutelar a elaboraçao e
aprovação do seu Regimento Interno.
§10 - A proposta do Regimento Interno deverâ ser encaminhada ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para apreciação, dandoihes direito o envio de propostas de alteraçao.
§21 - Uma vez aprovado, o Regimento Interno do Conselho Tutelar
serã afixado em local visIvel na sede do Orgão e encaminhado ao poder Judiciário e ao
Ministério Püblico.

Art. 18° - 0 atendimento oferecido pelo Conselho Tutelar serã
personalizado, mantendo-se registro das providéncias adotadas em cada caso.
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§ 10 - 0 horário e a forma de atendimento serão regulamentados

pelo respectivo regimento interno, devendo observar as seguintes regras:
a) Atendimento nos dias üteis, funcionando das 8h00 as 18h00,
ininterruptarnente;
b) plantão noturno das 18h00 as 8h00 do dia seguinte;
c) plantão de finais de semana (sábado e domingo) e feriados;
d) durante os dias Uteis o atendimento seth prestado diariamente
por pelo menos 04 (quatro) conseiheiros tutelares, cuja escala e divisão de tarefas
serão disciplinadas pelo respectivo regimento interno;
e) durante os plantöes noturnos e de final de semana/feriado será
previamente estabelecida escala, tambérn nos termos do respectivo regimento interno,
observando-se sempre a necessidade de previsao de segunda charnada (conseiheiro
tutelar de apoio).
f) os plantOes não irão onerar novos custos aos cofres püblicos, jã
estando inclusos nos vencimentos mensais estabelecidos no art. 360 da presente Lei.
§ 2 0 - 0 descumprimento, injustificado, das regras do paragrafo
anterior, bern como das previstas no respectivo regimento interno, acarretará a
aplicação de sançOes disciplinares nos termos desta Lei bern como do regimento
interno.
§ 3° - As informaçOes constantes do § 1° serão, trirnestralmente,
comunicadas por escrito ao JuIzo da Infãncia e da Juventude, ao Ministério Püblico e
as PolIcias, Civil e Militar, bern como ao Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente.
Art. 19° - As decisOes do Conseiho Tutelar serão tomadas pelo seu
colegiado, conforme estabelecido em seu Regimento Interno.
Parâgrafo Unico - As medidas realizadas durante os plantOes serão
comunicadas ao colegiado no prirneiro dia ütil subsequente, para ratificaçao ou
retificaçao.
Secao III
Dos Requisitos e do Registro das Candidaturas
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Art. 200 - A candidatura é individual e sern vinculacao a partido
politico, sendo vedada a formacao de chapas agrupando candidatos.
Art. 21° - Somente poderão concorrer ao pleito os candidatos que
preencherern, ate o encerramento das inscricOes, os seguintes requisitos:
-

I - reconhecida idoneidade moral, firmada em documentos
prOprios, segundo critérios estipulados pelo CMDCA, através de resolucão;
II - idade superior a 21 (vinte e urn) anos;

-

III - residir no municipio ha mais de 02 (dois) anos;

-

IV - ensino médio completo.

-

V - ter comprovada atuacao de no mInimo 02 (dois) anos na area
de atendimento, promocao e defesa dos direitos fundamentals de crianças e

-

adolescentes;
VI - nao ter sofrido penalidade de perda de mandato de conseiheiro

-

tutelar nos Ultimos 8 (oito) anos;
VII - estar no gozo dos direitos politicos;

-

VIII - nao exercer mandato politico;
IX - não estar sendo processado criminalmente no municipio ou
em qualquer outro deste Pals;

-

X - nao ter sofrido nenhuma condenacao judicial, transitada em
julgado, nos termos do artigo 129, da Lei n° 8.069/90;
XI - estar no pleno gozo das aptidöes fisica e mental para o
exercicio do cargo de conselheiro tutelar.
XII - Possuir Carteira Nacional de Habilitacao, categoria "B", no
minimo.

-

§ 1° - Além do preenchimento dos requisitos indicados neste artigo,
seth obrigatOria a aprovacao em prova de conhecimentos especificos sobre o Estatuto

-

da Crianca e do Adolescente, das Leis Municipais referentes do Conseiho Tutelar e

-

ResolucOes do Conanda. Na referida avaliaçao o candidato deverã ter urn acerto igual
ou superior a 50% (cinqüenta por cento) das questoes.

AAAAki
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§ 20 - A realização da prova mencionada no parâgrafo anterior bern
como os demais critérios de aprovação, ficarão a cargo do Conseiho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, que regulamentará através de resoluçao.
§ 3° - 0 candidato deverá ainda ser aprovado em avaliação
psicolOgica, realizado por profissional ou empresa especializada recomendada pelo
Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 220 - A pre-candidatura deve ser registrada no prazo de 04
-

(quatro) meses antes do pleito, mediante apresentação de requerimento endereçado ao

-

Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, acompanhado de prova
do preenchimento dos requisitos estabelecidos no "caput", do artigo 20, desta Lei.
Art. 23° - 0 pedido de registro da pré-candidatura serã autuado
pelo Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, via de sua
secretaria, que fará a publicacao dos nomes dos pre-candidatos, a fim de que, no

-

prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicacao, seja apresentada impugnacão por
qualquer munIcipe, se houver interesse.

-

Parágralo Unico - Vencido o prazo serão abertas vistas ao

-

representante do Ministério PUblico para eventual impugnacao, no prazo de 05 (cinco)

-

dias, decidindo o Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em
igual prazo.
Art. 24° - Das decisOes relativas as impugnacoes, caberá recurso
ao próprio Conseiho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, no prazo de
05 (cinco) dias, a contar da publicacao das mesmas.

-

Parãgrafo Unico - Se mantiver a decisão, farã o Conseiho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente a remessa em 05 (cinco) dias, para o reexame
da matéria ao Juizo da Infãncia e da Juventude.

-

Art. 25° - Vencida a fase de irnpugnacao, o Conseiho Municipal dos

-

Direitos da Criança e do Adolescente mandará publicar edital corn os nomes dos pré-

-

candidatos habilitados ao pleito, informando, no mesmo ato, o dia da realizaçao da

.
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-

prova de conhecimentos especificos, que deverã ser feita no prazo mãximo de 10

-

dias.

-

§ 10 - 0 resultado da prova de conhecimentos especificos será
publicado, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicacao, seja

apresentada impugnacao por qualquer dos pré-candidatos, se houver interesse.
§ 2° - Aplica-se as hipOteses deste artigo o disposto no parágrafo

-

Unico, do artigo 20 e o disposto no artigo 21, desta Lei.
§ 3° - Vencida a fase de impugnação quanto a prova de
conhecimentos especificos, o Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do
-

Adolescente rnandará publicar edital corn os nomes dos candidatos habilitados ao

-

pleito.
Secão IV
Da Realizaçao do Pleito

-

Art. 26° - 0 processo de escoiha dos membros do Conseiho Tutelar

-

ocorrerã conforme previsto no Art. 139, §10, do Estatuto do da Criança e do
Adolescente, conforme redacao dada pela Lei 12.696/2012 e art. 20, § 1° da Lei
Municipal a° 1.455/2013.

-

Art. 27° - A eleicao seth convocada pelo Conseiho Municipal dos
Direitos da Crianca e do Adolescente, mediante edital publicado na imprensa local, 06
(seis) meses antes do término do mandato dos membros do Conseiho Tutelar.

-

§ 1° - 0 processo eleitoral para escoiha dos membros do Conseiho
Tutelar serã realizado sob a presidéncia do Conseiho Municipal dos Direitos da

-

Crianca e do Adolescente, sob fiscalizacao do Ministério PUblico.
§ 2° - 0 Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente solicitarã ao Juizo da Infância e da Juventude da Cornarca, corn
antecedéncia, o apoio necessãrio a realizacao do pleito, inclusive, a relacao das seçOes

-

de votacão do rnunicIpio, bern como a dos cidadãos aptos ao exercIcio do sufrãgio.

.
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Art. 28° - F. vedada qualquer propaganda eleitoral nos veIculos de

comunicação social, ou a sua afixaçao em locais püblicos ou particulares, admitindose somente a realizacao de debates e entrevistas, em igualdade de condiçOes.
§ 10 - A divulgacao das candidaturas será permitida através da
distribuiçao de impressos, indicando o nome do candidato bern como suas
caracterIsticas e propostas, sendo expressamente vedada sua afixacao em prédios
-

pUblicos ou particulares.

-

§ 2 0 - vedada a propaganda feita através de camisetas, bones e
outros rneios serneihantes, bem como por alto falante ou assemeihados fixos ou em
veiculos.

-

§ 3° - 0 perfodo ilcito de propaganda terã inicio a partir da data em
que forem homologadas as candidaturas, encerrando-se 02 (dois) dias antes da data
marcada para o pleito.
§ 4° - No dia da votação é vedado qualquer tipo de propaganda,
sujeitando-se o candidato que promové-la a cassação de seu registro de candidatura
-

em procedimento a ser apurado perante o Conseiho Municipal dos Direitos da Crianca

-

e do Adolescente.
Art. 29° - No processo de escoiha dos membros do Conselho
Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prorneter ou entregar ao eleitor bern ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
Art. 30° - Não sendo eletrOnica a votacao, as cédulas eleitorais
serão confeccionadas pela Prefeitura Municipal, mediante modelo previamente

-

aprovado pelo Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1° - As cédulas de que trata este artigo serão rubricadas pelos
membros das mesas receptoras de voto antes de sua efetiva utilizacao pelo cidadão.
§ 2° - A cédula conterã os nomes de todos os candidatos, cujo
registro de candidatura tenha sido homologado, apOs aprovacão em prova de

-

conhecimentos especificos, indicando a ordem do sorteio realizado na data de

•

homologacao das candidaturas, na presenca de todos os candidatos, que, notificados,

-

comparecerem, ou em ordem alfabética de acordo corn decisão previa do CMDCA.
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Art. 31° - As eleicOes dos conseiheiros tutelares, aplicam-se

subsidiariamente as disposicOes da legislacao eleitoral.

SeçaoV
Da Proclamaçao, Nomeacão e Posse dos eleitos
Art. 32° - ConcluIda a apuracao dos votos, o Conseiho Municipal
dos Direitos da Crianca e do Adolescente proclamarã o resultado da eleiçao,
mandando publicar os nomes dos candidatos eleitos (titulares e suplentes) e os
sufrâgios recebidos.
Art. 330 - Os 05 (cinco) primeiros mais votados serão considerados
eleitos, ficando os demais, pela ordem de votaçao, como suplentes.
§ 1° - Havendo empate entre os carididatos, será considerado
escoihido aquele que tiver comprovado, na documentacao apresentada na
oportunidade do pedido de registro de pre-candidatura, maior tempo de experiência
em instituiçOes de assisténcia a infãncia e ajuventude.
§ 2° - Persistindo o empate, se darâ preferencia ao candidato mais
veiho.
Art. 340 - A posse dos conseiheiros tutelares ocorrerã conforme o
art. 139, §2°, do Estatuto da Crianca e do Adolescente, conforme redaçao dada pela
Lei 12.696/2012 edo Art. 2°, .1° da Lei Municipal n° 1.454/2013.
-.

Art. 35° - Ocorrendo a vacãncia ou alastamento de qualquer de
seus membros titulares, independente das razOes, deve ser procedida imediata
convocaçao do suplente para o preenchimento da vaga e a consequente regularizacao

-

de sua composicão.
§ 1° - No caso de inexisténcia de suplentes, a qualquer tempo,
deverá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar o
processo de escoiha suplementar para o preenchimento das vagas, sendo que os

iis
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conseiheiros em tais situacoes exercerão as funçöes somente pelo perIodo restante do
mandato original.
§ 2° - Serã considerado vago o cargo de conseiheiro tutelar no caso

de falecimento, renüncia ou destituicao do mandato.
Seçao VI
Dos Impedimentos
Art. 36° - São impedidos de servir no mesmo Conseiho tutelar os
cOnjuges, companheiros, mesmo que em união homoafetiva, ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau
Parãgrafo unico - Estende-se o impedimento do conseiheiro, na
forma deste artigo, em relacao a autoridade judiciãria e ao representante do Ministério
Püblico corn atuação na Justiça da Infãncia e da Juventude, em exercicio na comarca.
Secao VII
Da Remuneraçao
Art. 370 - 0 arti 10 da Lei Municipal n°1.454/2013, passa a
vigorar corn a seguinte redacao:
"Art. 1°. A remuneracao dos conseiheiros tutelares do municipio de
São José da Bela Vista-SP passarã para o valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cern
reals) mensais a partir de 10 dejaneiro de 2016.
§ 1° - A remuneracão fixada nao gera relaçao de emprego corn a
municipalidade nao podendo, em nenhuma hipotese e sob qualquer tItulo ou pretexto,
exceder a pertinente ao funcionalismo municipal de nivel superior.
§ 2° - Sendo eleito funcionãrio pUblico municipal, fica-Ihe facultado
optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada a acumulaçao de
vencimentos.
§ 3° - Aos membros do Conseiho Tutelar também serã assegurado
o direito de licenca para tratamento de saüde, na forma e de acordo corn os ditames do
estatuto do servidor pUblico municipal, aplicado no que couber e naquilo que nao
dispuser contrariamente esta Lei.

-

-
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§ 40

- A concessão de licenca remunerada nao poderá ser dada a

mais de 02 (dois) conseiheiros no mesmo perIodo.
§ 50 vedado o exercIcio de qualquer atividade remunerada
durante o periodo da licenca, sob pena de cassação da licenca e destituicao da funçao.
Secao VU!
Do Regime Disciplinar
Art. 38° - 0 exercIcio do mandato popular exige conduta
compativel corn os preceitos do Estatuto da Crianca e do Adolescente, desta Lei
Municipal e corn os demais princIpios da Adrninistracao PUblica, sendo deveres do
Conseiheiro Tutelar:
-

I - exercer suas atribuicOes corn desternor, zelo, dedicação,
honestidade, decoro, lealdade e dignidade, e preservar o sigilo dos casos atendidos;

-

II - observar as normas legais e regulamentares, nao se omitindo
ou se recusando, injustificadamente, a prestar atendimento;
III - manter conduta compativel corn a rnoralidade exigida ao

-

desempenho da função;
IV - ser assIduo e pontual ao servico, não deixando de comparecer,

-

injustificadamente, no horário de trabaiho;
V - levar ao conhecirnento da autoridade competente as
irregularidades de que tiver ciência em razão da funcao;

-

VI - representar a autoridade competente contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder, cometido contra conseiheiro tutelar.
Art. 39° - Ao Conselheiro Tutelar é proibido:

-

I - ausentar-se da sede do Conseiho Tutelar durante os
expedientes, salvo quando em diligèncias ou por necessidade do serviço;
II - recusar fé a documento publico;
III - opor resisténcia injustificada ao andamento do serviço;
IV - delegar a pessoa que nao seja membro do Conseiho Tutelar o
desempenho da atribuiçao que seja de sua responsabilidade;

-
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-

V - valer-se da funcao para logra proveito pessoal ou de outrem;
-

VI - receber comissöes, presente ou vantagens de qualquer espécie,
em razão de suas atribuicoes;
VII - proceder de forma desidiosa;
VIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis corn o

-

exercIcio da função e corn a horário de trabaiho;

-

IX - exceder no exercIcio da funçao, abusando de suas atribuiçoes
especIficas;
X - fazer propaganda politico-partidãria no exercIcio de duas
funçoes.
Parãgrafo Unico - 0 Con seiheiro Tutelar responde civil, penal e
administrativamente pelo exercIcio irregular de suas atribuiçOes.
Art. 400 - A qualquer tempo o Conseiheiro Tutelar pode ter seu
mandato suspenso ou cassado, no caso de descumprimento de suas atribuiçoes,
prãtica de atos ilIcitos ou conduta incompatIvel corn a confiança outorgada pela

-

comunidade.
As conclusOes do procedimento administrativo devem ser

§ 10 -

-

-

remetidas ao Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, em

-

plenária, deliberará acerca da aplicacao da penalidade de suspensão ou perda de
mandato.

-

-

§ 20 -

Aplicada a penalidade pelo CMDCA, este declararã vago o

cargo, quando for o caso, situação em que serã convocado o primeiro suplente,
inclusive quando a suspensão exceder a 10 (dez) dias.

-

-

§ 30 -

Quando a violaçao cornetida pelo Conseiheiro Tutelar

constituir ilicito penal caberã aos responsãveis pela apuracão oferecer noticia de tal
fato ao Ministério PUblico para as providéncias cabIveis.
Art. 41° - São previstas as seguintes penalidades disciplinares:
I - adverténcia;
II - suspensao;
III - perda do mandato.

.
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Art. 420 - Na aplicacao das penalidades serão consideradas a

natureza e a gravidade da infraçao cornetida, os danos que dela provierem, as
circunstancias agravantes e atenuantes, e os antecedentes funcionais do conseiheiro
tutelar.
-

Art. 430 - A adverténcia serã aplicada por escrito, nos casos de

-

inobservãncia dos deveres previstos no artigo 41, desta Lei, que nao justifiquem a

-

irnposicão de penalidade mais grave.
Art. 440 - A suspensao será aplicada em caso de reincidéncia nas
faltas punidas corn adverténcia, não podendo exceder 90 (noventa) dias.
Parágrafo Unico - Durante o periodo de suspensao, o Conseiheiro
Tutelar nao receberã a respectiva remuneracão.
Art. 450 - A perda do mandato ocorrerã nos seguintes casos:
I - infraçao, no exercicio das funçOes, das normas contidas na Lei
n°8.069/90;
II - condenacao por crime ou contravencao penal incompatIveis
corn o exercicio da funçao, corn decisão transitada em julgado;
III - abandono da funcao por periodo superior a 30 (trinta) dias;
IV - inassiduidade habitual injustificada;
V - improbidade administrativa;
VI - ofensa fisica, em servico, a outro conseiheiro tutelar, servidor
pUblico ou a particular;
VII - conduta incornpativel corn o exercicio do mandato;
VIII - exercicio ilegal de cargos, empregos, funcoes pUblicas ou
atividades privadas;
IX - reincidéncia em duas faltas punidas corn suspensão;
X - excesso no exercicio da função, de modo a exorbitar de suas
atribuicoes, abusando da autoridade que ihe foi conferida;
XI - exercer ou concorrer a cargo eletivo;

.
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XII - receber a qualquer tItulo honorários no exercIcio de suas
funçoes, exceto os previstos por esta Lei;
XIII - exercer advocacia na comarca no segmento dos direitos da
crianca e do adolescente;
XIV - utilizacao do cargo e das atribuiçOes de conseiheiro tutelar
para obtençao de vantagem de qualquer natureza, em proveito prôprio ou de outrem;
-

XV - acumulacao ilegal de cargos, empregos ou funcOes püblicas;
XVI - exercicio de atividades politico-partidarias.
Art. 46° - Caberã ao Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e

-

do Adolescente, em reunião secreta e convocada para este fim, deliberar sobre as
penalidades previstas no art. 400 desta Lei, garantindo-ihe amplo direito de defesa.
CAPITULO V
DAS DISPOSIcOEs FINAlS E TRANSITORIAS

-

Art.47° - Os casos omissos na presente Lei, deverão ser discutidos

-

em reuniöes do Conseiho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, que

-

indicarã a forma de conduzi-los.
Art. 48° - As despesas corn a execução da presente Lei, correm

a

conta de dotacOes prOprias do orçamento vigente.
Art. 49° - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicacao,
revogadas as disposicOes em contrãrio, especialmente as Leis Municipais n°
1.073/2004, 1.086/2005eo

1 a Lei Municipal n°1.454/2013.
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