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LEI Nº 238, DE 04 DE MAIO DE 2015. 

Dispõe sobre a Política Municipal de 

Atendimento dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, estabelece nova redação da Lei 

nº 110/2005, de 15 de Março de 2006, e dá 

outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Placas faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A Lei Municipal 238/2015 que deu nova redação a Lei nº 110/2005, de 15 de 
Março de 2006, recebe reformulação e passa a vigorar com a seguinte redação. 
 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 2º - Esta Lei dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação.  
 
Art. 3º - O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no município de Placas 
(PA) far-se-á por meio de:  
 
I – políticas sociais básicas de educação, saúde, esportes, cultura, lazer, recreação, 
profissionalização e outras, assegurando-se em todas elas o tratamento com dignidade e 
respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária; 
 
II – políticas e programas de assistência social em caráter supletivo, para aqueles que dela 
necessitem;  
 
III – serviços especiais, nos termos desta Lei.  
 
§ 1º - O Município destinará recursos e espaços públicos para programações artísticos e 
culturais e atividades voltadas para a infância e juventude.  
 
§ 2º - Na ausência ou insuficiência das políticas sociais básicas no Município, a criação de 
programas de caráter compensatório dependerá de prévia manifestação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
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Art. 4º - O Município poderá criar os programas e serviços a que referem os incisos I e II do 
art. 3º ou estabelecer consórcio intermunicipal para atendimento regionalizado, mediante 
prévia manifestação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
§ 1º – Os programas serão classificados como de proteção ou sócio-educativos e destinar-
se-ão a: 
I - orientação e apoio sócio-familiar; 
II - apoio socioeducativo em meio aberto; 
III - colocação familiar; 
IV – acolhimento institucional 
V - liberdade assistida; 
VI - semiliberdade; 
VII – prestação de serviço a comunidade. 
 
§ 2º – Os serviços especiais visam a: 
I - prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, 
abuso, exploração, crueldade e opressão; 
II - identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos; 
III - proteção jurídico-social. 
 
Art. 5º - A Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente será garantida 
através dos seguintes órgãos: 
 
I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 
II – Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente (CTDCA). 
 

CAPÍTULO II 
Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 
Seção I - Disposições Gerais 

 
Art. 6º – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão 
deliberativo e controlador da política de atendimento em todos os níveis, vinculado a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, observada a composição paritária de seus 
membros, nos termos do art. 88, II, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1.990. 
 

Seção II – Da Competência do Conselho 
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Art. 7º – Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
 
I – formular a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 
fixando prioridades para a consecução das ações, assim como avaliando e controlando seus 
resultados; 
II - zelar pela execução da política municipal, atendidas as peculiaridades das crianças e dos 
adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhança e dos bairros ou da zona 
urbana ou rural em que se localizem; 
III – deliberar sobre os recursos financeiros vinculados ao Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente; 
IV – opinar na formulação das políticas sociais básicas, estabelecendo as prioridades a 
serem incluídas no planejamento da Administração Municipal, em tudo o que se refira ou 
possa afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes; 
V – opinar sobre os critérios, formas e meios de fiscalização das iniciativas que envolvam 
crianças e adolescentes e que possam afetar seus direitos; 
VI – registrar entidades não-governamentais de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente que mantenham programas de: 

a) orientação e apoio sócio-familiar; 
b) apoio socioeducativo em meio aberto; 
c) colocação sócio-familiar; 
d) acolhimento institucional; 
e) liberdade assistida; 
f) semiliberdade; 
g) internação; 
h) prestação de serviço a comunidade. 

 
VII – inscrever os programas, a que se refere o inciso anterior, das entidades 
governamentais e não governamentais que operem no Município; 
 
VIII – instituir grupos de trabalho e comissões incumbidos de oferecer subsídios para as 
normas e procedimentos relativos ao Conselho; 
 
IX – propor a adequação das estruturas das Secretarias e órgãos da Administração ligados à 
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
 
X – elaborar o seu Regimento Interno; 
 
XI – opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para programações culturais, 
esportivas, recreativas e de lazer voltadas para a infância e a juventude; 
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XII – definir os critérios de utilização de recursos, através de planos de aplicação das 
doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para o 
incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, 
órfão ou abandonado, de difícil colocação familiar, nos termos do § 2º do art. 260, da Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1.990; 
 
XIII – organizar e manter atualizado o cadastro das entidades governamentais e não 
governamentais, banco de dados sobre a criança e o adolescente do Município, visando 
subsidiar pesquisas e estudos; 
 
XIV – mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável participação da comunidade 
na solução dos problemas da criança e do adolescente; 
 
XV – incentivar a capacitação e o aperfeiçoamento de recursos humanos necessários ao 
adequado cumprimento da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1.990; 
 
XVI – solicitar, junto a pessoas físicas ou jurídicas e à entidade de classe ou profissionais, 
que componham quadro de assessoria multiprofissional para atuar como órgão consultivo; 
 
XVII – estabelecer critérios, formas e meios de controle de tudo que se executem no 
Município, que possa afetar as suas deliberações, de acordo com a legislação vigente; 
 
XVIII – gestionar junto aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, sobre o percentual e 
a dotação orçamentária a ser destinada à execução das Políticas Básicas e Políticas 
Assistenciais destinadas a criança e ao adolescente; 
 
XIX – coordenar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, com devida 
fiscalização por parte do Ministério Público; 
 
XX – dar posse aos cidadãos escolhidos para o Conselho Tutelar, bem como declarar 
vacância desses cargos; 
 
XXI – convocar e coordenar as Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

 
Seção III - Da Composição 

 
Art. 8º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto por 14 
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membros efetivos e outros tantos suplentes, os quais representam paritariamente, o 
governo e a sociedade civil, sendo: 
 
I – 07 (sete) representantes do Poder Público Municipal, provenientes dos seguintes 
órgãos: 

a) 01 (um) da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
b) 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação; 
c) 01 (um) da Secretaria Municipal de Saúde; 
d) 01 (um) da Secretaria de Municipal de Planejamento e Gestão; 
e) 01 (um) da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;  
f) 01 (um) da Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer; 
g) 01 (um) adolescente inserido em programa social municipal ou funcionário público 

na função de aprendiz, estágio, contratado. 
 
II – 07 (sete) representantes da Sociedade civil legalmente constituída, com prioridade de 
inserção de representantes de entidades organizadas por adolescentes ou de entidades 
que possam nomear adolescentes como representantes, que obrigatoriamente tenham 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 condições de vida da população. 

 
§ 1º - Os representantes dos órgãos municipais serão indicados pelo Prefeito, dentre 
pessoas concursadas na Administração pública municipal, com poderes de decisão no 
âmbito dos respectivos órgãos, até a data estabelecida para a plenária de eleição dos 
membros representantes da sociedade civil. 
 
§ 2º - Os representantes da Sociedade civil serão escolhidos pelo voto das entidades 
representativas da sociedade civil, com sede no Município, reunida em assembleia, 
convocada pelo Prefeito por meio de Edital de Convocação, publicado na Imprensa Oficial 
do Município pelo menos trinta dias antes da realização do pleito. 
 
§ 3º - A assembleia de escolha das entidades para comporem o Conselho de Direito da 
Criança e do Adolescente será coordenada pelo colegiado do CMDCA em exercício e com o 
acompanhamento do Ministério Público. 
 
§ 4º - a entidade eleita para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente ao indicar seu representante como membro do colegiado deverá estar atento 
às normas de participação de membros da sociedade civil nos conselhos municipais 
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efetivamente implantados no Município de Placas (Lei Municipal 110/2005, de 15 de Março 
de 2006). 
 
§ 5º - Os membros indicados pelo Poder Público e os eleitos pela Assembleia das 
representações civis serão nomeados e empossados Conselheiros dos Direitos da Criança e 
do Adolescente por ato do Prefeito. 
 
Art. 9º - Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se a recondução por igual período. 
 
Art. 10 - O CMDCA, como órgão voltado exclusivamente para a política de promoção, 
proteção e defesa da criança e do adolescente, é de relevante interesse social, e a 
colaboração prestada por seus membros é considerada de caráter meritório relevante, não 
remunerado, com exercício prioritário, em consonância com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 

Seção IV - Da Substituição e Perca de Mandato 
 
Art. 11 - Perderá o mandato a entidade, cujo seu representante no Conselho se ausentar 
injustificadamente a 03 (três) sessões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas no mesmo 
mandato, ou for condenado por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal. 
 
Art. 12 – A substituição do membro titular ou suplente, quando desejada pelo Poder 
Público ou entidades representativas da sociedade civil, deverá ser feito via oficio ao 
Conselho, justificando o mesmo. 
 
Art. 13 – Caberá ao Poder Executivo, na hipótese prevista no art. 11, a nomeação de novos 
membros por meio de oficio encaminhado ao CMDCA. 
 
Art. 14 – No caso de afastamento temporário ou definitivo de um dos membros titulares, 
automaticamente assumirá o suplente. 

 
Seção V - 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. 
 
§ único - O CMDCA deverá em até 48h depois da eleição entre seus pares encaminhar 
documentação ao Prefeito, Ministério Público, Defensoria, e demais órgãos existente no 
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município informando os nomes dos conselheiros que comporão a nova diretoria do 
CMDCA. 
 
Art. 16 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente manterá uma 
Secretaria Geral, destinada ao suporte administrativo necessário ao seu funcionamento, 
utilizando-se de instalações e servidores cedidos pelo Poder Público. 
  
§ único - Os servidores postos à disposição do CMDCA, nos termos deste artigo, para nele 
exercerem funções, terão o tempo de serviço contado para todos os efeitos legais. 
 
Art. 17 - Caberá ao Poder Executivo Municipal, o custeio ou reembolso das despesas 
decorrentes de transporte, alimentação e hospedagem dos membros do CMDCA, titulares 
ou suplentes, para que possam se fazer presentes a reuniões ordinárias e extraordinárias, 
bem como a eventos e solenidades dentro ou fora do município nos quais devam 
representar oficialmente o Conselho, mediante dotação orçamentária específica. 
 

CAPÍTULO III 
 

Do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

Seção I: 
Da Natureza do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 
Art. 18 – Fica criado um Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos 
direitos da criança e do adolescente, conforme artigo 131 da Lei 8069/90 e instalado por 
Lei Municipal e Resolução do CMDCA. 
 
Art. 19 - Poderão ser criados um ou mais Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, conforme necessidade do Município, órgãos permanentes e autônomos, não 
jurisdicionais, encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 
do adolescente, composto de 5 (cinco) membros, para mandato de 4 (quatro) anos, Lei 
Federal 12.696/12,  permitida uma recondução, de acordo com a Lei Federal nº 8.069, de 
13 de julho de 1.990. 
 
§ 1º – Serão escolhidos no mesmo pleito, 5 (cinco) conselheiros titulares e 5 (cinco) 
suplentes e os demais comporão a nominata para um mandato de 4 (quatro) anos. 
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§ 2º – No caso de inexistência de no mínimo 2 (dois) suplentes, em qualquer tempo, deverá 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar novo processo de 
escolha suplementar para o preenchimento das vagas, na forma do caput do artigo 19 
desta Lei. 
 
Art. 20 - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e 
do Adolescente ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) 
anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição 
presidencial. 
 
§ Único – O custeio do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar dos Direitos 
da Criança e do Adolescente é de obrigação do poder publico municipal com dotação 
orçamentária especifica, prevista no orçamento publico e contemplando as exigências da 
Comissão Eleitoral. 
 
Art. 21 - A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 
subsequente ao processo de escolha. 
 
Art. 22 – Constará da Lei Orçamentária municipal a previsão de recursos necessários ao 
funcionamento do Conselho Tutelar, consoante artigo 134 e parágrafo único da Lei 
8069/90. 
 
Art. 23 – O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante 
e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 
 

Seção II 
Da Escolha dos Conselheiros e do Processo Eleitoral 

 
Art. 24 – A escolha dos membros do Conselho Tutelar será feita pelos eleitores do 
Município, sob a responsabilidade do CMDCA e a fiscalização do Ministério Público, nos 
termos do Artigo 139 da Lei Federal 8069, de 1990. 
 
Art. 25 – Os Conselheiros Tutelares serão eleitos pelo voto direto, secreto, universal e 
facultativo dos eleitores do Município, em eleições regulamentadas pelo CMDCA, 
coordenadas por comissão por ele especialmente designada e fiscalizadas pelo Ministério 
Público. 
 
§ 1º – Cabe ao CMDCA, através de Resolução, prever a forma e registro dos candidatos, 
formas e prazos para impugnações, registro de candidaturas, organizar e definir o processo 
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eleitoral, a data de votação, proclamação dos eleitos, termo de compromisso e posse dos 
Conselheiros Tutelares efetuados pelo Prefeito Municipal. 
 
§ 2º – Serão considerados eleitos os candidatos ao Conselho Tutelar que forem os mais 
votados de uma lista única. 
 
§ 3º – A composição do Conselho Tutelar se dará, seguindo a ordem de votação, iniciando 
pelo candidato mais votado até se completarem os titulares do Conselho Tutelar do 
Município. 
 
§ 4º – Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que obtiver o 
melhor desempenho no teste seletivo, e, persistindo e empate, considera-se eleito àquele 
que tiver idade maior. 
 
Art. 26 – É requisito para candidatar-se ao cargo de Conselheiro Tutelar: 
 

a) ter na época da eleição a idade de 21 (vinte um) anos; 
 

b) Residir no município de pelo menos 02 (dois) anos; 
 

c) comprovação de atuação na área da infância e juventude de, no mínimo, 01 (um) 
ano no município, relacionada à promoção, proteção, protagonismo, controle social 
e gestão da política dos direitos da criança e do adolescente, atestada por órgão 
público municipal ou por entidade registrada no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
 

d) Possuir escolaridade de nível médio ou correspondente; 
 

e) Reconhecimento da idoneidade moral, mediante certidão negativa de antecedentes 
criminais e declaração que comprove não condenação, em decisão transitada em 
julgado ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, 
desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) 
anos após o cumprimento da pena, como prevê a Lei Complementar n.º 135/2010; 

 
f) Participação em curso de capacitação, de caráter não-eliminatório e realizado antes 

do pleito; 
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g) Aprovação em processo avaliativo, inclusive com aplicação de prova escrita, de 
caráter eliminatório, constando os seguintes temas: legislação básica relacionada à 
área da infância (Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Resoluções do Conselho de Direito, entre outras) e conhecimento da realidade 
municipal; 

 
§ 1º– O cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o 
exercício de outra função pública ou privada. 
 
§ 2º – O candidato que, sendo membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, pleitear o cargo de Conselheiro Tutelar, deve pedir seu afastamento no ato da 
aceitação da inscrição de Conselheiro. 
 
Art. 27 – O pedido de inscrição deverá ser formulado pelo candidato em requerimento 
assinado e protocolado junto ao CMDCA, devidamente instruído, com todos os 
documentos necessários à comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 26 desta 
Lei. 
 
Art. 28 – Cada candidato poderá registrar, além do nome, um cognome, e terá um número, 
que corresponderá à ordem alfabética da nominata dos concorrentes. 
 
Art. 29 – Encerrado o prazo para inscrição e registro, o CMDCA fará publicar edital e 
afixará, no mural de publicações da Prefeitura Municipal e em sua sede, a nominata dos 
candidatos que a requereram, além de divulgar nos meios de comunicação existentes no 
município. 
 
§ Único – Desde o encerramento das inscrições, os documentos estarão à disposição dos 
interessados que os requerem, na sede do CMDCA, para exame, a critério da comissão 
designada. 
 
Art. 30 – Publicado o edital, será aberto o prazo de 5 (cinco) dias uteis para impugnações, 
e, na ocorrências destas, os candidatos serão intimados, pela mesma forma, para, no 
mesmo prazo, apresentarem defesa. 
 
§ 1º – Decorridos os prazos definidos no caput, será oficiado ao Ministério Público para os 
fins do artigo 139 da Lei Federal 8069, de 1990. 
 
§ 2º – Havendo impugnação do Ministério Público, o candidato terá igual prazo para 
apresentar defesa, mediante intimação pelos mesmos meios de comunicação. 
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§ 3º – Cumpridos os prazos deste artigo, as impugnações serão submetidas à Comissão 
Eleitoral para decidir sobre o mérito, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, e dessa decisão, 
publicada no Jornal do Município ou em outro jornal local, caberá recurso para assembleia 
do CMDCA, no mesmo prazo, que decidirá em igual período, publicando sua decisão no 
jornal do Município ou em outro jornal local. 
 
Art. 31 – Julgada em definitivo todas as impugnações, o CMDCA publicará edital no Jornal 
do Município ou em outro Jornal local, com a relação dos candidatos habilitados. 

 
Seção III 

Da Propaganda Eleitoral 
 
Art. 32 – A propaganda dos candidatos será permitida somente após a publicação da 
relação das candidaturas definitivas, com período de campanha de, no mínimo, 30 dias 
corridos, garantindo ampla divulgação do processo pelo CMDCA e Prefeituras Municipais. 
  
Art. 33 – Toda a propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade da Comissão 
Eleitoral, em acordo com os candidatos, assegurando a igualdade de oportunidade de 
acesso a materiais informativos e demais meios de divulgação das candidaturas. 
 
Art. 34 – A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá aos limites impostos 
pela legislação municipal ou às posturas do município e garantirá a utilização por todos os 
candidatos em igualdade de condições. 
 
Art. 35 – Não será permitida propaganda que implique em grave perturbação à ordem, 
aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa.  
 
§ 1 – Considera-se grave perturbação à ordem a propaganda que infrinja as posturas 
municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbana 
e rural. 
 
§ 2 – Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos o oferecimento ou a 
promessa de dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, mediante o 
apoio para candidaturas. 
 
§ 3 – Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver demandas que não são 
atribuições do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na população que não poderão 
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ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra pratica que induza 
dolosamente o eleitor a erro, auferindo, com isso, vantagem à determinada candidatura. 
 
§ 4° – O descumprimento das disposições deste artigo sujeitará os candidatos infratores às 
seguintes penalidades: 
 

a) retirada, recolhimento ou suspensão da propaganda; 
 

b) no caso de reincidência: retirada, recolhimento ou suspensão da propaganda e 
multa de 100 a 500 Valores de Referencia Municipal – VRMs; 

 
c) persistindo a infração: cassação da candidatura. 

 
Art. 36 – compete à Comissão Eleitoral e ao CMDCA processar e decidir sobre as denuncias 
referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou suspensão 
da propaganda, o recolhimento do material, aplicação de multas e indicação de cassação 
de candidaturas ao CMDCA. 
 
§ 1° – As multas decorrentes de aplicação de infração serão revertidas ao fundo Municipal 
da Criança e Adolescente de Placas. 
 
§ 2° – A Comissão eleitoral poderá, liminarmente, determinar a retirada, recolhimento ou 
suspensão da propaganda, a fim de garantir o cumprimento desta Lei. 
 
Art. 37 – Toda pessoa poderá dirigir denúncia à Comissão Eleitoral sobre a existência de 
propaganda eleitoral enquadrada nas situações do artigo 35, desde que devidamente 
fundamentada, garantindo o sigilo da identidade da pessoa denunciante. 
 
§ 1° – Tendo a denúncia indicio de procedência, a Comissão Eleitoral determinará que a 
candidatura envolvida apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
§ 2° – Para instruir sua decisão, a Comissão eleitoral poderá ouvir testemunhas, determinar 
a anexação de provas, bem como efetuar diligencias. 
 
§ 3° – O candidato envolvido deverá ser notificado da decisão da Comissão Eleitoral no 
prazo de 5 (cinco) dias. 
 
§ 4° – Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao CMDCA, que deverá ser 
apresentado em 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação. 
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Art. 38 – É da competência exclusiva do CMDCA a aplicação da sanção de cassação de 
candidaturas. 
 
§ 1° – A decisão do CMDCA será notificada à candidatura envolvida no prazo máximo de 5 
(cinco) dias. 
 
§ 2° – a candidatura notificada deverá apresentar recurso, querendo, no prazo máximo de 
5 (cinco) dias. 
 
§ 3° – Da decisão final do CMDCA não caberá recurso administrativo. 

 
Seção IV 

Realização do Pleito 
 
Art. 39 – O PLEITO será realizado com o que dispõe a resolução 170/2014 da CONANDA, 
em consonância com esta Lei.  
 
§ Único – O pleito para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será convocado pelo 
CMDCA, mediante edital publicado no Jornal do Município ou em outro meios de 
comunicação local, especificando dia, horário e os locais de votação e apuração dos votos. 
 
Art. 40 – A eleição dos Conselheiros Tutelares ocorrerá de acordo com o Art. 20 desta Lei. 
 
Art. 41 – As eleições realizar-se-ão através de urnas eletrônicas requisitadas a Justiça 
Eleitoral e, somente na total impossibilidade de utilização desses equipamentos, por 
cédulas confeccionadas pela Prefeitura Municipal, mediante modelo aprovado pelo 
CMDCA, que serão rubricadas por um membro da Comissão Eleitoral e pelo Presidente da 
mesa receptora ou por um mesário. 
 
§ 1° – O eleitor poderá votar em até (05) cinco candidatos. 
 
§ 2° – Nas cabines de votação serão afixadas listas com a relação dos nomes, cognomes e 
numero dos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar. 
 
Art. 42 – As várias organizações governamentais ou não governamentais poderão ser 
convidadas pelo CMDCA para indicarem representantes que comporão as mesas 
receptoras e/ou apuradoras. 
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Art. 43 – Cada candidato poderá credenciar no máximo um fiscal para cada mesa receptora 
ou apuradora. 
 
Art. 44 – Durante o dia da eleição, a fim de favorecer a participação dos eleitores e dar 
destaque a preocupação com a infância e a adolescência, o Poder Executivo Municipal 
buscará viabilizar a população o transporte coletivo urbano e rural gratuito. 
 
§ Único – De acordo com o caput, é vedado aos candidatos transportar, por quaisquer 
meios, eleitores aos locais de votação, e, fazer oferecimento em espécie. 

 
Seção V 

Das Atribuições dos Conselheiros Tutelares 
 
Art. 45 – Compete ao Conselheiro Tutelar exercer as atribuições constantes dos artigos 95 
e 136 da Lei Federal 8069, de 1990, e da legislação municipal em vigor. 
 

Seção VI 
Da remuneração e dos direitos  

 
Art. 46 – Os Conselheiros Tutelares não são servidores do Quadro da Administração 
Municipal, mas receberam dos cofres do município o vencimento básico mensal 
proporcional a 2 (dois) salários mínimos vigentes complementado pelas gratificações a que 
fizerem jus, reajustável na mesma data e índice dos aumentos anuais do salário mínimo. 
  
§ 1° – Os Conselheiros Tutelares tem direito a: 
 
I – A vencimento salarial mensal, conforme caput deste artigo;  
II – A férias remuneradas, acrescidas de um terço (1/3) do valor da remuneração mensal; 
III – A gratificação natalina (13º salário); 
IV – A Licença-maternidade; 
V – A Licença-paternidade; 
VI – Cobertura previdenciária. 
 
 § 2º – A carga horária do Conselheiro (a) Tutelar será de 40 (quarenta) horas semanais, 
incluindo-se os plantões obrigatórios, (semanal e final de semana) conforme determina o 
artigo 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90). 
 
§ 3º - No que pertine a diária ou ajuda de custo para deslocamento intermunicipal, 
interestadual prevalece a previsão legal da lei municipal de diárias com suas respectivas 
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alterações. Equiparando-se o serviço prestado de grande relevância a previsão de agentes 
administrativos da lei. 
 

Seção VI 
Da Estrutura e Funcionamento 

 
Art. 47 – O Conselho Tutelar terá uma estrutura técnico-administrativa responsável pela 
organização dos serviços, bem como pelo seu funcionamento. 
 
§ 1º – O Poder Executivo Municipal, através dos servidores de seu quadro de pessoal e/ou 
contratados, mediante celebração de convenio com entidade privada, assegurará o 
cumprimento do disposto no caput deste artigo. 
 
§ 2º – As despesas decorrentes do funcionamento, remuneração e atividades do Conselho 
Tutelar são de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, conforme artigo 134 
parágrafo único do ECA. 
 
Art. 48 – O Coordenador e o Secretário de cada Conselho Tutelar serão escolhidos pelos 
seus pares dentro do prazo de 30 (trinta) dias da posse, em reunião presidida pelo 
Conselheiro mais idoso, o qual também coordenara o Conselho no decorrer deste prazo.  
 
§ único – A competência da coordenação e da secretaria do Conselho Tutelar será prevista 
no Regimento Interno. 
 
Art. 49 – O Conselho Tutelar funcionará em local de fácil acesso, preferencialmente já 
constituído como referência de atendimento à população. 
 
§ 1º - A sede do Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que permitam 
o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros e o acolhimento 
digno ao público, contendo, no mínimo: 
 
I - placa indicativa da sede do Conselho; 
II - sala reservada para o atendimento e recepção ao público;  
III - sala reservada para o atendimento dos casos;  
IV - sala reservada para os serviços administrativos; e  
V - sala reservada para os Conselheiros Tutelares. 
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§ 2º - O número de salas deverá atender a demanda, de modo a possibilitar atendimentos 
simultâneos, evitando prejuízos à imagem e à intimidade das crianças e adolescentes 
atendidos. 
 
§ 3º - As escalas de trabalho e plantão ficarão afixadas em local visível na sede do Conselho 
Tutelar e de fácil acesso ao público e deverão ser comunicadas às autoridades municipais 
que atuam na área da criança e do adolescente. 
 
§ 4º - O Regimento Interno, elaborado pelo Conselho Tutelar e aprovado em reunião do 
seu Colegiado, por maioria simples, estabelecerá o regime de trabalho, de forma a atender 
às atividades do Conselho, sendo que cada Conselheiro deverá prestar 40 (quarenta) horas 
semanais, incluindo os plantões. 
 
Art. 50 - Ao procurar o Conselho Tutelar, a pessoa será atendida por um membro deste 
Conselho, sendo o acompanhamento realizado de forma colegiada. 
 
§ Único - Nos registros de cada caso deverão constar, em síntese, a caracterização dos 
problemas e das pessoas atendidas, além das providencias tomadas, e a esses registros 
somente terão acesso os Conselheiros Tutelares e ao Ministério Público, mediante 
solicitação, ressalvada requisição judicial. 
 

Seção VII 
Da Vacância, da Perda de Mandato e das Penalidades 

 
Art. 51 – O processo disciplinar para apurar os fatos e aplicar penalidade ao Conselheiro 
Tutelar que praticar falta funcional, será conduzido por Comissão especialmente 
designada, formada por 1 (um) representantes do Executivo Municipal, 2 (dois) 
representantes do CMDCA, sendo um governamental e outro não governamental, e de 
todos será exigido conhecimento acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
§ 1º – A Comissão Especial será criada por Resolução do CMDCA. 
 
§ 2º - Os representantes serão indicados, respectivamente: 
 
I – o representante do Executivo, pelo Prefeito Municipal; 
 
II - os representantes do CMDCA, pela maioria dos conselheiros escolhidos em assembleia. 
 
Art. 52 - Comete falta funcional o Conselheiro Tutelar que: 
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I - exercer a função em benefício próprio; 
II - romper o sigilo legal, repassando informações a pessoas não autorizadas, sobre casos 
analisados pelo Conselho e das quais dispõe somente em virtude da sua função; 
III - abusar da autoridade que lhe foi conferida, excedendo os justos limites no exercício da 
função ou exorbitando de suas atribuições no Conselho; 
IV - recusar-se ou omitir-se a prestar o atendimento que lhe compete, seja no expediente 
normal de funcionamento do Conselho Tutelar, seja durante seu turno de plantão ou 
sobreaviso; 
V - aplicar medida contrariando decisão colegiada do Conselho Tutelar, e desta forma 
causando dano, mesmo que somente em potencial, a criança, adolescente ou a seus pais 
ou responsável; 
VI - deixar de comparecer, reiterada e injustificadamente, ao seu horário de trabalho; 
VII - infringir, no exercício de sua função, as normas do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
VIII - divulgar, por qualquer meio, noticia a respeito de fato que possa identificar a criança 
e o adolescente ou sua família, salvo autorização judicial, nos termos da Lei Federal 
8069/90, de 1990; 
IX - exercer outra atividade incompatível com a DEDICAÇÃO EXCLUSIVA prevista nesta Lei; 
X – receber honorários a qualquer título, exceto estipêndios legais; e 
XI – a ausência injustificada a três reuniões ordinárias consecutivas ou a seis reuniões 
ordinárias alternadas do Conselho Tutelar, no período de 01 (um) ano. 
 
Art. 53 - Conforme a gravidade do fato e das suas consequências e a reincidência ou não, 
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
 
I - advertência; 
II - suspensão não remunerada de 1 (um) a 90 (noventa) dias; 
III - perda do mandato. 
 
§ único - A penalidade de suspensão não remunerada poderá ser convertida em multa, na 
mesma proporção de dias. 
 
Art. 54 – Os Conselheiros Tutelares realizarão tantas reuniões quantas forem necessárias 
para solucionar os casos pendentes de decisão, não podendo se reunir menos de uma vez 
em cada 15 dias. 
 
§ único – O horário das sessões do Conselho Tutelar será estabelecido em Regimento 
Interno do mesmo. 
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Art. 55 – Os cargos que vagarem antes de findo o mandato de qualquer Conselheiro 
Tutelar serão preenchidos no prazo máximo de 15 (quinze) dias uteis, mediante 
convocação dos suplentes na rigorosa ordem de sua votação popular, conforme disposto 
no artigo 19 desta Lei. 
 
§ 1° – Será ainda convocado o suplente: 
 
I- na hipótese de afastamento não remunerado previsto nesta Lei; e  
II-  quando as licenças a que fizerem jus os titulares excederem o período de 30 (trinta) 
dias. 
 
§ 2° – O suplente de Conselheiro Tutelar receberá a remuneração e os direitos decorrentes 
do exercício do cargo, quando substituir o titular do Conselho nas hipóteses previstas nos 
incisos do § 1° deste artigo. 
 
§ 3° – Findo o período de convocação do suplente, com base nas hipóteses previstas nos 
incisos do § 1° deste artigo, o Conselheiro titular será imediatamente reconduzido ao 
Conselho. 
 
Art. 56 - O processo disciplinar terá início mediante peça informativa escrita de iniciativa de 
membro do CMDCA, do Ministério Público ou de qualquer interessado, contendo a 
descrição dos fatos e, se possível, a indicação de meios de prova dos mesmos, de acordo 
com o regime jurídico único dos servidores do respectivo município ou correlato. 
 
§ 1º - Fica assegurado o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao exercício do 
contraditório, garantida a presença de advogado. 
 
§ 2º - Se o indiciado não constituir advogado, ser-lhe-á designado defensor gratuito. 
 
Art. 57 - Instaurado o processo disciplinar, o indiciado será citado pessoalmente, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias uteis, para ser interrogado. 
 
§ 1º - Esquivando-se o indiciado da citação, será o fato declarado por 2 (duas) 
testemunhas, e dar-se-á prosseguimento ao processo disciplinar à sua revelia. Se o citado 
deixar de comparecer, o processo também seguirá. Em ambos os casos ser-lhe-á nomeado 
defensor gratuito. 
 
§ 2º - Comparecendo o indiciado, assumirá o processo no estágio em que se encontrar. 
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Art. 58 - Após o interrogatório o indiciado será intimado do prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para apresentação de defesa prévia, em que poderá juntar documentos,  solicitar 
diligências e arrolar testemunhas, no número máximo de 3 (três). 
 
Art. 59 - Na oitiva das testemunhas, primeiro serão ouvidas as indicadas na denúncia e as 
de interesse da Comissão, sendo por último as arroladas pela defesa. 
 
§ único - O indiciado e seu defensor serão intimados das datas e horários das audiências, 
podendo se fazer presentes e participar. 
 
Art. 60 - Concluída a instrução do processo administrativo disciplinar, o indiciado e seu 
defensor serão intimados do prazo de 10 (dez) dias uteis para a apresentação de defesa 
final. 
 
§ único - Encerrado o prazo, a Comissão emitirá relatório conclusivo no prazo de 10 (dez) 
dias, manifestando-se quanto à procedência ou não da acusação, e no primeiro caso, 
sugerindo ao CMDCA a penalidade a ser aplicada. 
 
Art. 61 - A Plenária do CMDCA, pela maioria absoluta de seus membros, decidirá o caso. 
 
§ 1º - Para aplicar a penalidade mais grave, que é a de perda da função pública de 
Conselheiro Tutelar, faz-se necessária a maioria qualificada de 2/3 (dois terços) de todos os 
seus membros. 
 
§ 2º - Da decisão que aplicar qualquer medida disciplinar, em 10 (dez) dias, poderá ser 
apresentado recurso ao Prefeito Municipal, de cuja decisão final não caberá qualquer outro 
recurso administrativo, dando-se então publicidade e comunicando-se ao denunciante. 
 
§ 3º - Constatada a prática de crime ou contravenção penal, o fato será ainda informado ao 
Ministério Público, com cópia da decisão final. 
 
Art. 62 - O conselheiro tutelar que desejar candidatar-se a qualquer cargo eletivo deve se 
desincompatibilizar conforme prazos estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 
64/1990. 
 
§ Único - Durante o período de afastamento o conselheiro terá direito a remuneração 
integral. 
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Seção VIII 
Outras disposições 

 
Art. 63 - Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente o firmamento de cooperação e parceria com o Ministério Público, 
Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal de Contas dos 
Municípios, Associações ou Federações de Municípios, Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e outros órgãos e instituições, quando necessário, para melhor 
acompanhamento, apoio e fiscalização do processo de escolha para o Conselho Tutelar 
local, bem como para apuração do descumprimento das normas de garantia dos direitos 
das crianças e adolescentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 e nesta Resolução, e requisição de implementação desses atos normativos 
por meio de medidas administrativas e judiciais, se cabíveis. 
 
Art. 64 - Para os casos omissos as demais Resoluções do Conselho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, de âmbito nacional, do Estado do Pará, e municipal, podem ser utilizadas 
subsidiária e complementarmente ao disposto nos artigos anteriores. 

 
CAPÍTULO III 

Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA 
 

Seção I 
Da Natureza 

 
Art. 65 - O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA estar vinculado ao CMDCA, 
órgão formulador, deliberativo e controlador das ações de implementação da política dos 
direitos da criança e do adolescente, responsáveis por gerir o fundo, fixar critérios de 
utilização e o plano de aplicação dos seus recursos, conforme o disposto no § 2° do art. 260 
da Lei n° 8.069, de 1990. 
 
§ 1° - O FIA terá sua estrutura de execução e controle contábeis no gabinete do Prefeito 
Municipal, inclusive para efeitos de prestação de contas na forma da lei. 
  
§ 2° - Por conta do FIA, fica autorizado o Município, através do órgão gestor, firmar 
convênios, prestar auxílio financeiro e/ou subvenções, mediante resolução do CMDCA. 
 
Art. 66 - O FIA não deve possuir personalidade jurídica própria e deve utilizar o mesmo 
número base de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria na 
qual estar vinculada por lei, conforme dispõe no Artigo anterior desta lei. 
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§ 1° - Para garantir seu status orçamentário, administrativo e contábil diferenciado do 
Órgão ao qual se encontrar vinculado, o CNPJ do Fundo deverá possuir um número de 
controle próprio. 
 
§ 2° - O FIA deve constituir unidade orçamentária própria e ser parte integrante do 
orçamento público. 
 
§ 3° - Devem ser aplicadas à execução orçamentária do Fundo as mesmas normas gerais 
que regem a execução orçamentária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
 
§ 4° - O CMDCA deverá assegurar que estejam contempladas no ciclo orçamentário as 
demais condições e exigências para alocação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, para o financiamento ou co-financiamento dos programas de 
atendimento, executados por entidades públicas e privadas. 
 
Art. 67 - O Poder Executivo deve designar os servidores públicos que atuarão como gestor 
e/ou ordenador de despesas do FIA, autoridade de cujos atos resultará emissão de 
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos do Fundo. 
 
§ 1° - O órgão responsável pela política de promoção, de proteção, de defesa e de 
atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes ao qual o FIA for vinculado deve 
ficar responsável pela abertura, em estabelecimento oficial de crédito, de contas 
específicas destinadas à movimentação das receitas e despesas do Fundo. 
 
§ 2° - Os recursos do FIA devem ter um registro próprio, de modo que a disponibilidade de 
caixa, receita e despesa, fique identificada de forma individualizada e transparente. 
 
§ 3° - A destinação dos recursos do FIA, em qualquer caso, dependerá de prévia 
deliberação da plenária do CMDCA, devendo a resolução ou ato administrativo equivalente 
que a materializar ser anexada à documentação respectiva, para fins de controle de 
legalidade e prestação de contas. 
 
§ 4° - As providências administrativas necessárias à liberação dos recursos, após a 
deliberação do CMDCA, deverão observar o princípio constitucional da prioridade absoluta 
à criança e ao adolescente, sem prejuízo do efetivo e integral respeito às normas e 
princípios relativos à administração dos recursos públicos. 
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Seção II 
Da Competência 

 
Art. 68 - São atribuições do gestor do FIA:  
 
I - registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em 
benefício das crianças e dos adolescentes pelo Estado e pela União;  
 
II - registrar os recursos captados pelo Município através de convênios ou por doações ao 
FIA;  
 
III - manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito pelo Município, 
nos termos das resoluções do CMDCA;  
 
IV - liberar os recursos a serem aplicados em benefício de crianças e adolescentes, nos 
termos das resoluções do CMDCA;  
 
V - administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente, segundo as resoluções do CMDCA, ordenando as respectivas 
despesas;  
 
VI - assinar, em conjunto com o (a) Secretário (a) da Secretaria a qual estar vinculado, toda 
a movimentação bancária;  
 
VII - prestar contas da aplicação dos recursos do FIA ao CMDCA, sempre que por este 
solicitado.  
 
§ único - O Gestor do FIA será indicado pelo Prefeito Municipal, devendo a escolha recair 
entre os servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal da Administração Direta.  
 

Seção III 
Dos Recursos do FIA 

 
Art. 69 - Os recursos do FIA serão constituídos de:  
 
I - doações de contribuintes do Imposto de Renda e outros incentivos governamentais;  
 
II - dotação configurada anualmente na legislação orçamentária municipal no mínimo de 
1% (um por cento) da receita efetivamente arrecadada;  
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III - doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de pessoas e de 
organizações nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais;  
 
IV - remuneração oriunda de aplicações financeiras;  
 
V - produto das aplicações dos recursos disponíveis e vendas de materiais, publicações e 
eventos realizados; 
 
VI – pelos valores provenientes de multas decorrente de condenações, em ações civis ou 
de imposição de penalidade administrativas prevista na lei 8.069/90; 
 
VII - receitas provenientes de convênios, acordos, contratos realizados entre o Município e 
organizações governamentais ou não governamentais, que tenham destinação específica; 
 
VIII - outros legalmente constituídos.  
 
Art. 70 – O CMDCA elaborará o plano de aplicação do FIA a partir do Plano de Ação. 
 
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PLACAS/PA, EM 04 DE MAIO DE 2015. 
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LEONIR HERMES 
PREFEITO MUNICIPAL DE PLACAS-PA 

 


