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LEL MUNICIPAL N.° 1059/A/2002 — DE_30.09.2002 © omaFLNS >

Dispde sobre nova redagdo a Lei Municipal n° 929/95, , B4/€3.

de 29.09.95, que trata da Politica Municipal de Atendi - . .

mento dos Direitos da Crianga e do Adolescente e da eran

outras providéncias.

LUIZ CARLOS ANTUNES CASTILHO,Prefeito Municipal de Nova Guataporanga,

Estado de Sao Paulo, no uso legal de suas atribuigdes,ete..,

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU;

E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

ARTIGO |’ - A Lei Municipal n.° 929/95, de 29.09.1995 passa a

vigorar com a seguinte redacgao:

“CAPITULO I
Das Disposicoes Gerais

ARTIGO 2° - Esta Lei dispde sobre a politica municipal de atendimento dos

direitos da crianga e do adolescente ¢ estabelece normas gerais para sua adequada

aplicagao,
ARTIGO3° - Oatendimento dos direitos da crianga e do adolescente, no

Ambito municipal, far-se-a atraves de:

|

~

politicas sociais basicas de educagao, satide, recreagao, esportes, cultura, lazer,

profissionalizagéo e outras que assegurem o desenvolvimento fisico, mental, moral,

espiritual e social da crianga e do adolescente, em condigdes deliberdade e dignidade;

Il

—

politicas e programas de assisténcia social, em carater supletivo, para aqueles que

dela necessitem, e

Ill

-

servigos especiais, nos termos desta Let,

PARAGRAFO_ UNICO © Municipio destinara recursos e espagos

publicos para programagdes culturais, esportivas ¢ de lazer voltadas para a infancia e a

juventude.

ARTIGO4"- Sao érgaos dapolitica de atendimento dos direitos da crianga

e do adolescente:

| Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente: e,

Il —Conselho Tutelar

ARTIGO 5" - O Municipio podera criar os programas e servigos a que

aludemos incisos Il e III do Artigo 2°, desta Lei, ou estabelecer consorcio intermunicipal

para atendimento regionalizado, instituindo e mantendo entidades governamentais de

atendimento mediante previa autorizagao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga

¢ do Adolescente. i
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PARAGRAFO1”- Os programasseraoclassificados como de protegdo ou socio-
educativos e destinar-se-aoa:

a) orientagdo e apoio socio-familiar:

b) apoio socio-educativo em meio aberto;

c) colocagao familiar:

d) abrigo:
e) liberdade assistencial:

f) semiliberdade; e.

2) Internagaa.
PARAGRAEO2”- Os servigosespeciais visama:

a) prevengdo e atendimento médico e psicologico as vitimas de negligéncias, maus-
tratos, exploragao, abuso, crueldade e opressao;

b) Identificagdoe localizagado de pais.criangas e adolescentes desaparecidos, e
c) Protegao juridico-social.

CAPITULO II
Do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente

ARTIGO 6°- Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e
do Adolescente, orgao deliberativo e controlador da politica de atendimento, vinculado

ao Gabinete do Prefeito, observada a composigao paritaria de seus membros, nos termos

doartigo 88, inciso II, da Lei Federal n." 8.069/90,
ARTIGO 7° — O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do

Adolescente ¢ compostopor8 (oito) membros, na seguinte conformidade:
| 04 (quatro) representantes do poderptblico, a seguir especificados:
a) | (um) representante do Departamento de Satide e Assisténcia Social;

b) | (um) representante do Departamento de Educagaoe Cultura;

c) | (um) representante do Fundo Social de Solidariedade do Municipio;
d) | (um) representante do Departamento Financeiro,
Il 04 (quatro) representantes da sociedade civil:

a) | (um) representante do comercio;

b) 1 (um) representante de entidadesreligiosas;

c) | (um) representante da Associagado de Pais e Mestres, e

d) | (um) representante da Pastoral da Crianga.
PARAGRAEO1." - Os conselheiros representantes do Poder Publico serao

designados pelo Prefeito, dentre pessoas do respectivo departamento.
PARAGRAFO2.” Os representantes de entidades niéo governamentais

serao indicados pelas respectivas entidades.
PARAGRAEO3° - A designagdo de membros do Conselho compreendera

a dos respectivos suplentes,

PARAGRAEFO4° - Os membros do Conselho exercerao um mandato de 2
(dois) anos, admitindo-se apenas uma Unica recondugao.
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PARAGRAFO 5° - A fungdo de membro do Conselho é considerada de

interesse publico relevante e nado sera remunerada.
PARAGRAEFO6"- A nomeagao e posse dos membros do Conselho far-se-a

pelo Prefeito Municipal, obedecidos os critérios de escolha previstos nesta Lei.
ARTIGO 8° - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do

Adolescente:

| Formular a politica municipal dos direitos da erianga e do adolescente, definindo

prioridades e controlando as agdes de execugao;

Il Opinar na formulagaéo das politicas sociais basicas de interesse da crianga e do
adolescente:

II] Deliberar sobre a conveniéncia e oportunidade de implementagao de programas e
servicos a que se referem os incisos II e III do artigo 2° desta Lei, bem como sobre a

criagao de entidades governamentais ou realizagéo de consdrcio intermunicipal
regionalizado de atendimento;

IV Elaborar seu regimentointerno:
V- Solicitar as indicagdes para o preenchimento de cargo de conselheiro, nos casos de

vacancia e término do mandato;
Vi Gerir o fundo municipal, alocando recursos para os programas das entidades

goyernamentais ¢ repassando verbas para as entidades nao governamentais;

VII Propor modificagdes nas estruturas dos departamentos e orgaos da administragao
ligados a promogao, protegado e defesa dos direitos da crianga e do adolescente;
VIIL_ Opinar sobre o orgamento municipal destinado a assisténcias social, satide e
educagao, bem como ao funcionamento dos Conselhos Tutelares, indicando as

modificagdes necessarias 4 consecu¢dodapolitica formulada;
IX Opinar sobre a destinagéo de recursos e espagos ptiblicos para programagdes
culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infancia e a

juventude;
X Proceder a inscrigdo de programas de protegdo e sdcio-educativos de entidades

governamentais e néo-governamentais de atendimento;
XI Procederoregistro de entidades nao governamentais de atendimento;
XII Fixarcritérios de utilizagado, atraves de planos de aplicagao das doagées

subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao

acolhimento, sob a forma de guarda, de crianga ou adolescente, orfao ou abandonado, de
dificil colocagaéo familiar,
XII] — Coordenar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, e

XIV. Opinar sobre remuneragio dos membros do Conselho Tutelar, observados os
critérios estabelecidos nesta Lei.
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ARTIGO 9° - O Conselho Municipal mantera uma_ secretaria_ geral,

destinada ao suporte administrativo-financeiro necessario ao seu funcionamento,

utilizando-se de instalagdes e funcionarios cedidos pela Prefeitura Municipal.

Do Fundo Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente

ARTIGO 10 - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Crianga e do

Adolescente, que sera gerido e administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Crianga e do Adolescente.

PARAGRAEO 1”- O Fundo tem porobjetivo facilitar a captagdo, o repasse

e a aplicagdo de recursos destinados ao desenvolvimento das agées de atendimento a

crianga e ao adolescente.
PARAGRAFO2? - As acoes de que trata o paragrafo anterior referem-se

prioritariamente aos programas de protegéo especial a crianga e ao adolescente em

situagdo de risco social e pessoal, cuja necessidade de atengao extrapola o ambito de
atuagao das politicas socials basicas.

PARAGRAFO 3° - O Fundo Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente sera constituido:
| Pela dotagao consignada anualmente no orgamento do Municipio para assisténcia
social voltada a crianga e ao adolescente:

Il Pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional dos Direitos da
Crianga e do Adolescente;
Il Pelas doagées, auxilios, contribuigdes e legados que lhe yenhama ser destinados;

IV Pelos valores provenientes de multas decorrentes de condenagdes em agées civis ou
de imposigao de penalidade administrativas previstas na Lei 8.069/90;
V Poroutros recursos que Ihe forem destinados, e

VI Pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de deposito e aplicagdes de capitais.

ARTIGO 11 O Fundosera regulamentado por Resolugado expedida pelo

Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente.

CAPITULO IV
DO CONSELHO TUTELAR

DISPOSICOES GERAIS

ARTIGO 12 Fica criado 0 Conselho Tutelar, orgaéo permanente e
autonomo, nado jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da

crianga e do adolescente, composto por 5 (cinco) membros, para mandato de 3 (trés)
anos, permitida uma recondugao. |
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ARTIGO 13 A escolha dos membros do Conselho Tutelar sera feita pelo

Colegio Eleitoral composto por todos os eleitores inscritos no Municipio de Nova
CGuataporanga com direito a voto.

PARAGRAEFOI”- Osufragio sera universal e direto e 0 voto facultativo e
secreto, com valor igual para todos, em pleito realizado sob a coordenacéo e
responsabilidade do Conselho Municipal da Crianga e do Adolescente e fiscalizagao do
Ministerio Publico.

PARAGRAFO 2° - O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente, oficiara ao Ministério Publico para dar Ciéncia do Inicio do processo

eleitoral, em cumprimento ao Artigo 139 do Estatuto da Crianga e do Adolescente.

ARTIGO 14 ~ Oprocesso de escolha dos membros do Conselho Tutelar
sera regulamentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente e
coordenado por comissaoeleitoral especialmente designada pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Crianga e do Adolescente.

PARAGRAFO 1° - No Edital e no Regimento da Eleigdo constarao a
composi¢ao das comissdes de organizagao do pleito, da selegao e elaboragao de prova, e

banca entrevistadora, criadas e escolhidas por resolugéo do Conselho Municipal da
Crianga e do Adolescente.

SECAO I
DOS REQUISITOS E DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS

ARTIGO_15 A candidatura ¢ individual e sem vinculagao a partido
politico,

ARTIGO16 — Somente poderao concorrer os candidatos que preencherem
Os seguintes requisitos:

| - Reconhecida idoneidade moral;
Il Idade superior a (21) vinte e um anos;

II] Residir no Municipio de Nova Guataporanga, ha mais de dois anos:
IV Estar no gozo dosdireitos politicos:

V — Diploma em curso de segundograu, ensino médio ou equivalente;
VI Reconhecida experiéncia na area de atendimento a crianga e ao adolescente, e
VII-Naoexercer cargopolitico,

VIL Submeter-se a uma provade suficiéncia.

a
S
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DA REALIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA
ARTIGO 17 — O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar

sera convocado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente,
mediante edital publicado na imprensalocal, seis meses antes do término do mandato dos
respectivos Conselheiros Tutelares,

ARTIGO_ 18 A imserigdo do candidato sera realizada, mediante
apresentagao de requerimento enderegado a ComissaoEleitoral, acompanhado de prova
do preenchimento dos requisitos legais.

ARTIGO19 — O pedidode inscrigdo sera autuado pela Comissao Eleitoral,
abrindo-se vista ao representante do Ministério Publico para eventual impugnagao,
decidindo a Comissao Eleitoral no prazo de cincodias.

ARTIGO 20 Terminado 0 prazo para inscrigao 0 Conselho Municipal dos
Direitos da Crianga e do Adolescente mandara publicar edital na imprensa local,
informando o nome dos candidatosinscritos e fixando prazo de quinze dias, contados da
publicagao, para o recebimento de impugnagao por qualquer cidadao.

PARAGRAFO UNICO Oferecida impugnacéo, os autos serao
encaminhados ao Ministério Publico para manifestagao; apos a manifestagao a Comissao
Eleitoral decidira em 5 (cinco) dias.

ARTIGO 21 ~ Das decisdes relativas as impugnagdes caberao recursos a
propria ComissaoEleitoral, no prazo de cinco dias, contadosda intimagao.

ARTIGO 22 — Vencidas as fases de impugnacdo e recurso, o Conselho
Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente mandara publicar edital, indicando
dia, horario ¢ local, bem como, os nomes dos candidatos habilitados para a realizagao da
prova de suficiéncia,

ARTIGO 23 - A_ prova de suficiéncia consistira em Prova Escrita,
versando sobre conhecimentos ¢ normas gerais do Estatuto da Crianga e do Adolescente,
e Entrevista

PARAGRAFO 1"- Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a
5,0 (cinco) seréo considerados aprovados na Prova Escrita e classificados para a
Entrevista.

PARAGRAEFO2" - A lista dos candidatos aprovados na Prova Escrita sera
publicada na imprensalocal.

PARAGRAFO 3") - Os  candidatos inabilitados poderao oferecer
impugnagao no prazode cinco dias, a contar da data da publicagio do resultado, vedada a
revisao de provas.

ARTIGO_ 24

—

Definidos os candidatos que concorrerao ao pleito, o
Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente, convocara eleigao,
mediante edital publicado na unprensa local, especificando dia, hordrio e local, bem
assim, a lista dos candidatos habilitados fy
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ARTIGO 25 — As cédulas eleitorais serio confeccionadas pela Prefeitura

Municipal, mediante modelo previamente aprovado pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Crianga e do Adolescente e Ministério Puiblico.

PARAGRAFOUNICO. 0eleitor votara em cinco candidatos.
ARTIGO 26 — Aplica-se, no que couber, o disposto na legislagao eleitoral

em vigor, quanto ao exercicio do sufragio e a apuragao de votos.
ARTIGO 27 E vedada a propaganda eleitoral nos veiculos de

comunicagao social, admitindo-se somente a realizagao de debates e entrevistas.
ARTIGO 28

—

A medida que os votos forem sendo apurados, poderao os
candidatos apresentar impugnagdes que serao decididas de plano pela Comissao
Eleitoral, em caraterdefinitivo.

ARTIGO 29

~

Cada Candidato podera credenciar no maximo| ( um) fiscal
para cada mesa receptora ou apuradora.

 

 

 

 

SECAQ IV
DA PROCLAMACAO, NOMEACAOE POSSE DOS ELEITOS

ARTIGO 30 ~ Concluida a apuragéo dos votos, a Comissao Eleitoral
proclamara o resultado da eleigao, mandando publicar os nomes dos candidatos e o
numero de sufragios recebidos.

PARAGRAGO 1”- Oscinco primeiros mais votados serao considerados
cleitos, ficando os demais, pela ordem de votagao comosuplentes,

PARAGRAEO2° - Havendo empate na votagao sera considerado eleito o
candidato mais idoso.

PARAGRAFO3° - OPresidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Crianga e do Adolescente informara ao Chefe do Poder Executivo os cinco primeiros
classificados no processo seletivo que os nomeara, através de Portarias, como
Conselheiros Tutelares.

PARAGRAFO _4° - Ocorrendo a vacancia de cargo no Conselho Tutelar
sera nomeadoo suplente que houverobtido o maior niimero de votos,

SECAO V
DOS IMPEDIMENTOS

ARTIGO 31 — Sao impedidos de servir no mesmo Conselho marido e
mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmaos, cunhados. durante o
cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado,

PARAGRAGO UNICO

~

Fstende-se o impedimento do Conselheiro, na
forma deste artigo, em relagdo a autoridade judiciaria e ao representante do Ministério
Publico com atuagao na Justiga da Infancia e da Juventude, em exercicio na Comarca,
Foro Regional ou Distrital.

Ht
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DAS ATRIBUICOES, COMPETENCIA

E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
ARTIGO 32 Compete ao Conselho Tutelar exercer as atribuigdes

constantes dos artigos 95 e 136 da Lei Federal n.° 8069/90.
ARTIGO __33- O Coordenador do Conselho sera escolhido pelos seus

pares, na primeira sessao, presidida pelo Conselheiro mais idoso, para um periodo de 12
meses, nao sendo permitida a recondugao, cabendo-lhe a coordenagao das sessoes.

PARAGRAFO_ UNICO Na falta ou impedimento do Coordenador
assumira a coordenagdo do Conselho Tutelar, sucessivamente, 0 conselheiro mais antigo
oOuo mais idoso.

ARTIGO 34 As sessoes serdo instaladas com o minimo de trés
conselheiros,

ARTIGO 35 — O Conselho atendera informalmente as partes, mantendo
registro das providéncias adotadas em cada caso e fazendo consignar em ata apenas o
essencial.

PARAGRAFO UNICO ~ As decisées serao tomadas por maioria de votos,
cabendo ao Coordenador 0 voto de desempate.

ARTIGO 36 As sessGes sero realizadas em dias titeis, no horario das
08:00 as 18:00 horas,

PARAGRAFO_ UNICO O Regimento Interno do Conselho Tutelar
dispora sobre o seu funcionamento nos plantdes noturnos, nos sabados, domingos,
teriados e folgas semanais.

ARTIGO_37- O Conselho Tutelar mantera uma secretaria geral, destinada
ao Suporte administrativo necessario ao seu funcionamento, utilizando-se de instalagdese
funcionarios cedidos pela Prefeitura Municipal.

SECAOVU
DA COMPETENCIA

ARTIGO 38 A competéncia sera determinada:
| Pelo domicilio dos pais ou responsavel:
Il

~

Pelo lugar onde se encontre a crianga ouadolescente, afalta dos pais ou responsavel.
PARAGRAFO 1.”

—

Nos casos de ato de infragdo praticado por crianga,
sera competente 0 Conselho Tutelar do lugar da agdo ou omissao, observadasas regras de
conexao, continéncia e preven¢ao.

PARAGRAFO 2."

—

A execugao das medidas de proteedo podera ser
delegada ao Conselho Tutelar da residéncia dos pais ou responsavel, ou do local onde
sediar-se a entidade que abrigara crianca ou adolescente.

A
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  SECAOVII
DAS PRERROGATIVAS, VANTAGENS E DEVERES
DOS CONSELHEIROS TUTELARES

ARTIGO _39- Os Conselheiros Tutelares gozarao de autonomia funcional,

no exercicio de suas atribuig6es especificas previstas na Lei. Federal 8.069/90 e nesta
Let.

ARTIGO 40 O exercicio efetivo da fungiéo de Conselheiro Tutelar

constituira servigo publico relevante, estabelecera presungao de idoneidade moral e

assegurara prisdéo especial, em caso de crime comum,até o julgamento definitivo.
ARTIGO 41 Sendo escolhido funcionario ptiblico municipal fica-lhe

facultado optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada a acumulagao de
vencimentos, garantido o seu vinculo empregaticio anterior.

PARAGRAFO 1.° Na qualidade de membroseleitos, os conselheiros

tutelares nao serao considerados servidores do Poder Publico Municipal, mas receberao
wna gratificagao, tendo como base para seus vencimentos a Referéncia 01-A, do Quadro
do Funcionalismo Municipal.

ARTIGO 42 Os recursos necessarios 4 remuneragao dos membros do
Conselho Tutelar dos Direitos da Crianga e do Adolescente constarao de dotagao propria
do orgamento do Municipio.

ARTIGO_43 ~ Sao deveres dos Conselheiros Tutelares:
I cumprir as obrigagdes legais previstas na Lei Federal 8.069/90 e demaislegislagdes
pertinentes;

Il conduta compativel coma fungao;

Ill -comparecerassiduamente ao trabalho nos termos desta Lei:

IV- tratar com urbanidade os colegas, bem como os membros da comunidade em geral,
eC

V— trajar-se convenientemente no exercicio da fungao.

SECAO IX
DA PERDA DO MANDATO

ARTIGO 44 ~ Perdera 0 mandato o Conselheiro que:

| ausentar-se, sem Justificativa, a 3 (trés) sessdes consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas,

ho mesmoano;

Il for condenadopor sentenga irrecorrivel, por crime doloso, ou contravengao penal:

IIL - deixar de atender as exigéncias dos incisos 1, II], 1Ve VII do Artigo 15 desta Lei;
IV que nao desempenhara contento as suas atribuigdes e fungdes, seja por desidia ou
incompeténcia, e

V - que praticar ato incompativel com o exercicio de suas fungdes.
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PARAGRAFO 1." -_ - A iniciativa para a destituigao do mandato de
qualquer conselheiro devera partir de representagao do Juiz da Infancia e da Juventude,
Promotor de Justiga da Infancia ¢ Juventude, Prefeito Municipal, das Entidades que
compdem o Colégio Eleitoral e de qualquer membro do Conselho Tutelar ou da
sociedade civil enderegada ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga
e do Adolescente, assegurada ampla defesa.

PARAGRAFO2.” = Caberd aos membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Crianga e do Adolescente, ouvido o representado e asseguradoo exercicio de
ampla defesa, em votagao secreta, por maioria simples, decidir sobre a destituigdo ou
nao do representado,

PARAGRAFO 3." - Durante o processo de destituigdo, a critério do
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente, o
representado podera ser suspensodoexercicio de suas funcées.

CAPITULO V
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

ARTIGO_ 45

—

Noprazode seis meses, contados da publicagao desta Lei,
dar-se-a 0 primeiro processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, observando-
se quanto a convocagao 0 disposto no artigo 14 desta Lei.

ARTIGO 46 ~ O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do
Adolescente, no prazo de quinze dias da nomeagao de seus membros, elaborara o seu
Regimento Interno, elegendo 0 primeiro Coordenador.

ARTIGO_47 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ¢
créditos suplementares, para atender as despesas decorrentes do cumprimento desta Lei”.

ARTIGO 48 — Esta Lei entraré em vigor na data de sua publicacao
revogadas as disposic¢des em contrario, especialmente a Lei Municipal N° 929/95, de
29.09.95,

Gabinete do Prefeito |Municipal
Em 30deS ro de 2002

\ \e

LUIS CARLOS» INES CASTILHO

Prefeito Municipal
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